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 داّمملادومم سابع ذاتسالل ةّمئاش ةمدقم هو

 لوالا ءزجلا

 اهتفيضئايند نم ىارق يقيم ينوىف-يف تمرح

 اهتفملت نا اهنمفصنت ةفبللهوايندلا يلع ي غول
 ىمورأا نبا

 ( فنصملل ةظوفحم عبطلا قومح )
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 برعلا ناسل يبنكم



 هديعاجملاو لقملاوذ ناس الا هلمأت اذإ - رمش ىرعش

 هدا عد نأ هيا 4هب هللا تعا ادطتم سال هل

 هدرملا رهاق ناملس ريطلاو مئايبلا مهفملا انأ الو

 هدرهااو بالكدلا ةنع مرق نمةبكر بوطلكلاى تغليأم

 ىمورلا نيا



 ع أدع

 ءارهالا

 ىف رعشلاب ىفخش ىف رسلا فرمتأ نأ اريثك تاواح

 ةثادح دنم هيلا ديدش ليغ ترعش دعف « ادج ةركبم نس

 اناصو نيح ىببلق تمفأ ىتلا ةطنغلا كلل“ لام الىفإو « ىنأشن

 ةمطق لوأ ىلا  هيقفلا تكمىفنحنو  ةعلاطلا باتك ىف

 ؛راغصلا ىئاقفر نيب اروزرسماحرف اهولتأ تمقفءهيف ةيمظن

 : ةقثو طابتغاب دشنأو

 سسنلا نع هدوم كينغ ادأسستكا اوتئكشنمنبانك

 ىباناك :لوةينمىتفلاسيل اذنأه: لوي نم قنلا نإ

 : ةيلاتلا ةعوطقلا انوات م

 ابمم هل نوك [نأهركأو حبق لكب هيفسلا ىنبطاخم

 ابط قارحالا هداز دوعك اما ديزأو ةهانس ديزي

 مترك ذأ امف  رعشلا نمىظوفحم لوأ كلذ ناكف

 كلذ حسبصأى تح« هب ىنغتلاو هظفحو هنءارقىلع دعب تيظاو

 : ويلا ىلا ىنأد
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 تيد_ةهاف ؛« فنشلا اده ليلعتىلا ءادتهالا تاواح

 تاننغ الا و ديشان الا كلت وه هردصم نأ لإ- ركف دعل ب



 مس خلل سس

 تنك ذنم - لوأالا ىتايحرجف ىف "ىنذأت عرق ىتلا ةليمللا
 انانح ءوامملا توصلا ىذ بذسلا مفلا كلذ نم دما ىف

 ابيلع للامر  ىمأ توص« افطعو
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 هدفي تدقف ىذلا « رهاطلا كالملا اذه ح ور ىلاف

 اذه مدقأ _ فطعلاو نانا رداصم نم ردصم ربك |

 سفن ىف كرثت ملك ةيحتل ةصصرفلا هذه ازوتنم « باتكلا

 ىناليك لماك
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 ىو رلا نبأ مدر فبكس

 : داّملا دو## ىدنفا سابع ليلملا يرقبعلا ذاتسأالا ةرضمل

 نيب هل هبشمال «برعلا ةمغا ىف ذف رعاش ناويد نم ةراتخم ةبخم هذه

 اهب لوانت, ىتلا ةقي رطلا ىف الو « ةأيحلا ىلإ اب رظني ىتلا هتراظن ىف مهئارعسش
 الو « هدئاصق نم ةديصق لك ىف همزتا, يذلا ركسفلا قسن ىف الو « ةيناعم

 هذه ىف درف وهف « همالك نم ”ئدرلاو ديحلاىف هقرافيال يذلا ةم رقلا ذات ىف

 ىتإ كلذب لوقأ تساو . هئادأىف الو همي رعاشىف هعون نم ناث هل سيل ةغللا

 مهايازم ريغ هايازمنإ لوقأ اماو ةوجولا ميمجنمبرعلا ءا رعش ميمج ىلع هلضفا

 مهبادا هيلا مجرت ىذلا لمص الا ريغ نفلانم لصأ ىلإ مجري هبدأ ناو

 هناكم ىفخ فيكو هرصع ىف لمح فيك ىمورلا نبال بجعأ تازامو

 هناويد عاضو لضفلا ىف هنود وه نم ةرهشلا ىف ههدقتف رعشلا بالط ىلع

 لهأ الا هقي رط فرعيالو ةردانلا تايبالا الإ هنم ظفحتال ىتاكملا اياوزف
 ةلارغ ىلع ةرآت هليحأف كلذ رس نع ثحأو 7 بدالا فق ىصقتلاو سردلا

 هل نيسفانملا ةعارب و هتةامح فعض ىلإ ىرخأ ةران هدرأو هتاودبو هقالخأ

 ءارمالا وجه ىف عاذقالاو ةلوامملا ةلاط الاب هسفن ىلع ىنج هنأ انيح معزأو

 هراثإا وءمهلا وحأ عيمج ىف مهتسالمو سانلا ةرشاعم نعهدصت تناك ىتلاةريطلاو

 كاذو اذه ربغو « ةوالطلا ىلع ةقدلاو ةلازملا ىلع حاصفالاو ظفللا يلع ينعلا



 -_-حنقدح

 ىف هدرفت عم هنأش ءافخو هلومنم بجعلالي زن ىتلا بابسالا هذه لاثمأ نم

 مضومنأوءببسلا بط تدعبأ ىنأت دلع ىتح . هسيناعم ىف هعادباو رعشلا

 هبرغوهيلع ىنج ىذلا درفتلا كلذوههنأىأ“ ... هلو رسوه هلو نم بجعلا

 مههابش ال مهب رط هلاوب رطب ملو هوفلاي ملف مهقاوذأو هرصع ءانبأ سوفت نع
 ناكف . مهتقي ربط ىلع ىتاعملا نولوانتي.و مهنيعأ, ةايحلا ىلا نورظني نيذلا

 سبل رعشب مهملع ملط و مرج زمأ ريغ جازمو مع أيط ريغ ةعيبط نع 3 دحن

 اهتدعم ريغ لدعم نم ىهف هيناعم امأ اهفورحو ام ادك الإ ةد رملا نم هيف

 بيقنتلاو هتمجرن سرد ىف ناعمالا ىلا كب ةجاح الو . ابملاع نغ ديعب ملاعو

 نيب نم هب صتخا ىدلا سيرغلا جازملا اذه رس فرعءتل هرصع خب رات نع

 رسلا كلذ ىلا ةيلج ةراشا رعاشلاهب رهتشاىذلا مسالا فزاف « هب رعلا ءارعش

 رعشلا ملظنب ناك ىتلا هغللا رصنء نع هرصنء فالت-خاو مورا ىلا هتان اوهو

 اهنازوأو اهظافلأ
 ةماع نع ىمورلا نبا هب فلتخا ىذلا نفلا اذه لصأ ىه « ةيمورلاف د

 ىف حداصلا رثاطلادارفأ مهني هتدرفأ ىتلا ةمسلا ىهو « ةفللاهذه ىف ءارمشلا

 مههبشيالهنكل واهريغءايشأ ىف مبنع رصقو ءايشأ ىف مهذب امبرو «هب رس ريف

 مهنيي و هشيأم عطقنا اذهلف . ءاوسلا ىلع هريصقمتو هقوفت ىف هنوهبشد الو

 مهن ال الو اعيمج مهنم لضفأ هنأالال « نفلا ةموثرجو بدلا بن نم

 هنم لضفأ اعيمج

 ةنم برغأ سبل اروهظ يمورلا نبا رعش يف ةرهاظ ةينان ويلا هب رقبعلاو
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 ىلع ضمب نع سانج الا ضع لصفي ىذلا ىفلللا قيمعلا قرافلا نغ نيبأ الو

 . رهاوظلا هي وعو ةثببلا نيابتو ةلالسلا دعل
 اهيف ىراقتت ىلا هدصام ضعب ىفةيرقبعلا كلن" لئالد "ىطخن دقاو

 لجن ىتلا اهنايآ نم ةدحاو ب [ ىفاهتطخمشنل كنكلو « قاوذأالا لئامتتو عئابطلا

 هذه ىف ىلجتي امو ةعيبطلا ىلا ىمورأا نبا ةرظن ىهو : ضومغلاو سبللانع
 اهريطاساو ةنئافلا اهروص نانويلا نم عب رخأىذلا ىنفلاساسحالا نم ةرظنلا

 ساوملا هكردتام ىلع اعم ريطاس الاو روصلا ىف هب تربع ىذلاو « ةقئاشلا

 لاملا كلذ ىف ةثوثبملا ةايحلا ةكرح نموةعيبطلا لامج نم سوفنلاو

 ةحورم ىهتس»لو ؛ ةيلحالو ةروص ىمورلا نبارظن ىف ةعيبطلا تسداف

 ةايحو هثازجأ نم ءزج لكى ضبان بلق اهنكلو . ةمدانملل اساحم الو ءاوبلل

 ىهو ءاهب سنأتو ابيلا فخن سفن ىهو . اهضراعم نم ضرعم لك ىف ةلماش

 ةرسأو هيف ءاوخال رامع ىهو « ةدوملا امذاجتو فطملا ابلجاتت «تاذ»

 هيطاعتو صالخالا كيظاعيو هيجانتو كيجاني بيرق ةريضح ىف اهنم حربتال

 هل جربتو ابيلا رظانلا ىصتت' ا_سفن ةعيبطلا لاج ىف سحب ىمورلانبا

 اههجو ىلع ودبن" ىتلا ةني للا هذه ءارو ىربو « ركذلل تدصن ىثالا جربت »

 ةيناسنالا ةفطاملاب اهةلعتةوبشلاوة فعلا اهب قلعتت قشعلا فطا وع نم ةفطاع

 ةرعاشلا

 نازرلاناصحلا ةفعيف ىه نكلويعبلاةنب ز ىف ىبف

 هنكلو ةيظفللا ةراعتسالاو ىايبلا زاجل ليبس ىلع لوقلا اذه لوقب الو



 -ح و

 «روصتلا كلذ هيلعورومشلا كلذ هيصضتمإ يدلافصولا ةعيبطلا فرصن و هلو

 عمسلاو ب فبحاصلا ىلا!داصلا قوشو ى ىلا ىلا فئش نغ مل هفصو فشدف

 ةعيبطلا ءادصأب ةمعفم سفن نماالا جرختال وجشوأ برط ةئر اهب هبيبشل نم

 ف رع ورق .٠ روع-شسو فتاطع نمابل هليختتامف ارتكراشو اهرث اميضملا تزف لق

 امم دتل يجشأا نيع تنترورغا ىدنلاب ل-ضخ رونلا نو.ع تاظو

 امش وجشلا نك اظاوعاا نظحاي و أيل ١ اور اهلا ١ مص أ منيعاري ١

 اعدو" ءافص الخ امهنك امهيلع قارفلا ءامضغا نيبو

 امشءشمارارضخا رضخ اذ سوشلا نم ةرفص ضورااةرذخ ىف تب رض دقو

 حوبيامىلات صني و ضرالاد دهىف ةنماكلا ةايحلا رس ىلا ءاعص اللا نس وهو

 .. اذإ اهاوجم نم ميب رلا هب

 ءارغ توأ لكر ارفصو اره اهرهاوز نمىثو فئارط تدبا

 نيعلل تدب اذا هفن لك نم ةعيبطلا لامج ىوتمال وهو

 داربالا ىف ةاتفلا ءاليخ اهيف ضرالا لياخت ضايرب

 دالوالا بيط حير اهير فنأ ةيحنء بجعم راظنم

 زيح يلا ةهادبلا زي ح زواجت نأ هيف ساسحالا اذه ةوق نم غلب دقو

 ساسحالا رئاوثو ةيقارملا لوط نم كرداف هسفن ىلا تفتلا هناك« ركفلا

 ةايملا لثالد نمابيلعهضيف,ا#م دمتسم سن اهنأ مع وءةعيبطلاب هسن ًاتلع هباشقملا

 ناصغ الا اهب فصي تايبأ ىف لاقف



 هزل

 سكسنتف ةراث ونحو ءومسأف ترجاذا حايرلا يديأ اببعالت

 سلو: (ةايلل)سناامه(تدافا ابتاكرح اب_-صلا اهتراعاام اذإ

  ةعيبطلاب فئشلا اذه دعب  ىمورلا نبا رعشنم كربببام رهأ نمو

 هوجوللهفاصوأ نم فصو لكن مك_لاطت ىتلا ةجهوتملا ةيك اذلانوالا ةساح

 سمالت ىتلا رظانملا نم هذه رينلوأ رمخالوأ ىل<الوأس وؤكءالوأ راهز اللوأ

 اريظن ممجأ ماعلا ءارعشنم رعاش فصو ىف ىرتنأ لق اف . انا ولأي رصبلا

 لكو « نوالا » تاحلنم ةحللكل بات ىتلا ةزفوتملا ةفافشلا ةساحلا هذبا

 جازتمالا نساحم نم نيعلل هيدي ام فطلأ ىلا نطفتو رونلا ةعشأ نم عاعش
 لهولا ةحيص حيصبف . ةلك اشملاوةنيابملا فئارطنم هولجنام ىفصأو ةلباقملاو

 جيعدالا عدصلا تاج ىلا ءارجلا هنجولا يرب نيح

 ! جعد نم نيالا هيغدص ىف جمبنم نيتالا هيتتجو اب
 حسهملا مد مأ هللا ةفيص مأ لجخ نمأ ايف ةرج ام

 :رظنملا اذهئأرالك ةح.صلا هذه حرصيو
 جاهولا كدخ آن مأ باق الءاو كينيعرحسأ يرش تيل

 :ىنمملا اذه ل ثمىفل]وشدبو

 هفي رط” ىف بانملا ىنج ىرثو هئانجو ىف حافت' ىنج ىقلت

 هفيصر ءامو هؤاؤأ ريثب ىفشارمو ىعماسم هنم تءتم

 اهبايثو اممجو ىف يتلا ناولالا ريغ اهرظانم نم ضرعي داك« الف ةنيق فصنو

 اهرظنمو اهبعومهسم تيضر اهتؤر ت>نم نأ ةنئيقو

 اهرفصمم ابا نولب تهارض ةرفصعم قنسحلا نم سمش

 اهرمح عيبرلا درو ناك لجخ نم رم<تانجو يف

 ْ ةبيفاس ىف لوقو



 ]حاس

 بانعالا ردثم ردنا » دقوم 0 مرك تاذ اهريدت مرك تدل

 باح ريغ اهرمج تيقاوي نكد عل نس 6 دورت زر ن< مردح

 باص رهو ةوبص 0 ند ىل اللا كرت ٌةدأْغ تايأ قرف

 بارشلاو نب رظانلا ةنتف قدابتف ىلخاو ساكدا لمح

 ىرخأ ةنيفىفو

 )» ريط» ر رش »اه سرؤكل ةيدرو انبارشو

 ريو همثأم تت انجولارحأدب ف ءار

 بارسااك وأ قوقرلا ءاورااك اسوبا فوفشأا ند تاسرال

 6 بابتلا وأ نءوتلي» "المش هأ_:س ءىضملا رهو-جلا نهرو

 ءادوسلا نانءالا فصو ىف هلوق نم فطلا سدلو
 «ناولاءاماظاا نم نول دوس د#

 رو فر رظ ف ءايضالإ رو رحخلا جد وا هلم قب مل

 َ 1 ا ٠ . ها ع

 بيصن نم هيلا بحاو هيدل لمجا اموشن نه هئيع بيصت ناك امبرف را اما

 داكي وه لب اهحادقأ ناولأو اماولآافصي ام اهركس فصب الها رئذِإ .هرطاخ

 : لاق م ءاضفلا ىف اعئاش انول ابيسحب
 اهعدأ وش> ربتلا برذ لاختف اهنوا ة-جاجزلا لحتت ءارفص
 اههيسأو اهبعامش لثم وجلا ىف ةعاشم زن وكن تداك دفف تفطل

 رخآ مضوم ىف لاقامكو
 لثالغ ىف اهنول نم اهرداغف امن وأ لجاهر'اسا نع رهدلا اضن

 لئاصالا سمش نواتدافأن!ىلا ةهربرئاهظلاسمش ىلطصن تو:



 ىتلا ضاررلا ىف لوقياذكهو

 سمشت ني>اهرونوك ذي بك او' ىحضلا عملن املك اهيف دقوت

 ءىنث لكى ف لوق, اذكهو

 اهجسنتىتلازاولالانم نول اهءوفيال عانص روصم نيعب ءايشالا ىلا رظني وهف
 تنضأ اذاف . توفخ وأ عوطس يفو فالتخا وأ فالتئا ىف سمشلا طويخ

 ةفيثكلا ىحللا باحصأو راصقلاو ملصلاو بدملا ريوصت ىف هتردقم كلذ ىلا
 نانفومف . لاكشالا نملكش اهتوفيالو : اضيألوقتنأكنكم أةظيلفلا فونالاو

 للاب ةشيرلا رم ضاعتسا هنال ناتاه هصقنت اللب ةحوللاوةشيرلاالا هصشنت ال

 هشبثت الام ميدبلا مظنلا ىف تبثأو امهب ىفتك اف ساطرقلاب ةحوللا ءرمو

 لائشالاو ناولالا

 نماهظح الو ىمورلانباساوحنيب ةوهلاهذهب ةدرفتم نوللا» ةسأح تسياو

 ناك مق وذو مثيوعمسي ناكل جرا نافاهريغ ظحنمرف وأب زفوتلاوءاكذلا

 نهادحا و كشت الو ابتخأ نع هساوح نم ةءاح رصقت الف ءروصتيو رصيب

 ىف هحئادم تأرق اذإ كناف : روشلاوزيبمتلا نم اهتصح ىف اروتف وأ الالك

 هذه ديجب ال نمو نام لس ىلأو سيدو فطنش ىف هيجاهأو تانسحما نايقلا

 ليما عامسلا ىلاوفبت ةبعا و انذأ هل نأ تاع تاينغملاو نينغملانم ةعاندلا

 نيحايرلاوراهز الا لئاضفيف هتاركتبم تأرقاذإو . حيبقلا عامسلا كرم رفنتو

 لاج رم حورتسي ناكهنأ تاع اهيتارمل هزييمتو اهحئاورب عاتمتسالا ةذلو
 ىف لاق ام تأرق اذإو « اهرظانم لاهج نم حورتسي ناك ام لشم اهتامومشم



  ى باس

 هناتسن تيأر اذإ يذلا شمشملا ىفو « بولقلا يلا ملبلا همفدي ه ىذلا زوملا
 ىتلا ىولحااو ممنزوالاو رئاطفلاو فئاطقلا ىفو « بيبطا هنا قحب نقياف »

 هلع م.طلا ةساح ىف تناك ةهارش ىا تماع  اههربشت ىف نتفيو اهظرفي ناك

 ناك ام هناهلوق اهب هذاذتلا ةوقو ةساحلا هذه ةهارش ىلع ليلد نم كبسح لب

 «! .. . لوليا هك اوف الول » ربقلا نم عزجيل وا توملا,لفحيل

 نم ةايحلاب اديديش !روعش رعشن ةادالا ةمات سف  ءىراقلا اهيا  هذهف

 هدهو .اهئازجا نم ءزج الك ىف ةعيبطلا رهاوظ نيب شيعو اهتهجاو اميح

 نرمليلقلا ريغ اهقزرب ملو يمورلا نبا اهتزر ىتلا ةروفوملا ةينفلا ةكلملا ىه

 ةيحانو هرم نمامورامو. لجرلاشاع دقف . ممالا عيمج ىف رعشلاو نفلال اجر

 هتساالو ةايحلا سب الوهسفن نمةيحأن

 دهانلا ةيراجلا اهناط  ةضغ هل اندلا تمادو

 اهراوطأ مةرباك هسفت لخادفاها رسم فقارب ةاسيحلاب هروعش طرفل ناكو

 هتالاحنييةلباّمموهيضامل اعبتتءارعشلا رثك أ ناكسف «جراحلا ملاملا ىف اهتابلقتو

 ةخوخيشلاو ةلوهكلا نيب 7 ةلوبكسااو ةسبدبشلا نيب هنم ريغل امف المأتو

 تاوبشلاو عدلا نم ايندلا ىف امب اهارغو هلدجو هتوبصو بابشلا ىلا انينحو

 سجاوهلا نم برض كلذو « هدو هسمأ يلا اتفلتو معانملاو نساحلاو

 مايالا ابب رمثال ىتلا ةيحلا سفنللالا رطخي الو ةييباحلا سوفنلا رماخيال

 ظ اثبع ءىراوطلاو

 انكنلنل



 _ك-

 ىمورلا نبا رعش ىف تحضو ىتلا ةينانويلا ةيرقبعلا صئاصخ نمو
 لامس ريسالا ةداعو صيخضشتلا ةداع امه نانز راب ناتداع فاسام ريغ

 1 بسن احاو رآو اصاخشأ ةد رولا ىتاعملل ءرا روصتي نأ وهف صيخشتلا امأ)

 ىف نواءعي نانويلإ ناك اك لاوقالاو لامعالا نم ءايحالا ىلا بسن, ام اهيا

 لكو ةسعيبطلا ىوق نم ةوق لكل تابرلاو بابرالاعارتخاو ريطاسالا ديلوت
 دهاو شةعضبب ىمورلا نبا رعشنم نورت نحنو . سوفنلا لاصخ نم ةلصخ

 كلذاهنف.هرعش ميمج ىفاهدهاو ش تعاش ىتلاءةكلملا«هذهوأ ةداعلاهذه ىلع

 مساقلاىفأ سفن نمةجاحلا هل اهتفشكىتلا تاونهلا نيبو هني ىرج ىذلا را وما
 لوقي ذإىجيرطشلا

 ارتاس نكنع تكتم ام ىنيل

 تام ام انناشكنا الو : نق

 تافساك نم نكب بجعأ :ثلق

 اصلا ربا عم ىنتدفا دق

 يمت لة بجعا : نق

 . راوحلا اذه رخآ يللا

 هوحرل الها هاأر ىذلا نيكسملا حيسوعلا نم هرحس اهدهاوش نمو

 ءاطغلا كاذ تحن نتيوثف

 ءاتقةسوبش ءامظ كنع

 ءاملظلا ىشاوغ تافشاك

 ءاضتسم فساك برز |بح

 ءاييم ىلع لزي 5 هنأ

 : هيفلاَمف « ريلخاو رشلاعبط اهيفلوجي ناسنا سمت وه امنأاك
 كوش ءادباىفلخنلا انرذع

 امرك ىنج هيف نظ هارت

 هانج نع لمانالا 4 دودي

 هارت رمث الب كوش انا
 ا ؟ هاه ىمحن ةدع رهظاف



 -ل-

 هافك هانجب مول هافع فك مقال نحاسب الف

 رمعلا هب لوطي. و توملا هلجاعي اصخش «دولا » هلي دهاوشلاهذه نمو

 لوقيذا مربلا ناوأ ىلإ
 امره ثم هل_سر ىلع هعد هدف « ةطيع كيدو ثمما

 ىناعملا نم ريك | سيلو ناوبدلا ف ةريث؟ دهاوشلاف كلذىلع دب زنالو

 لايملادبل ولو سهلا ةدوج اهماوق ىنتلا هينفلا 0 ملا

 نيماظنلا ةنس نع ىمورلانبا هبجج رخ دقف ىنعملا عم لاسرتسالا امأو

 طءس اهمضي ةقرفتماتاب اةديصقلا اولعجو ماظنلا ةدحو تميبلا اولعج نيذلا

 ىصعتس ايلاوتقسنلا اهيفىلاوت, وأ تايبأ ةدعىلا ىنعملا هيف درطينأ لق دحا :

 لعجو ةنسلاوده ىموراانبا فلاخف ءرب وحتلاوليدبتلاو ريخأتلاو يدقتلا ىلع

 ؛ هاحنىذلا وحنلا ىلع هدارأىذلا ىنمملا ماع ريغب متيال ادحاو « الك» ةديصقلا

 الو ضارغأالا اهف رصحشل و نا. وأنعلا لبق ةلماك «( تاءوضوم 0 هدئاصتقف

 ُْى رسخولو ابهفارطاو ابهناوح ميج عر#و أ.هادؤم ىو ىنح ىبتنت

 اهفرعي ىتلا ىجئرفالا رعشلا ةمس ىه هذهو . ةحاصفلاو ظفالا كلذ ليس

 هل وطملا محالملا يف 0 وأ ةربصفلا عيطافملا ىف ءاوس هؤار 9

 هوب رغتسأفهرع ءانبأ انيبوهنيهمشلا دع وىمورأا نب المخ هلك اكمل

 رصعلا ىف ىجن رفالا رعشلا ءارق هناكم نع فشك ىت> الماخ ىقبو هوبرغو

 نوري نيذلا ءارعشلا كئلوأزارط نم ارعاسش هبف اودجو منال ثيدحلا



 م

 طنلا كلذ نم بي رق ىناعملا نمط ىلع هلاوفقوو هيب رغلا تاغللا ىف مهل

 ةهاكفلا ىف امس الو ميارفالا ءارعسش نم لوحفلا مالك ىف هودبع ىذلا

 ةهبش نع ديعبلا حيحصلا فصولاو « ةيظفللا تاكسنلا نم ةشي ربلا ةقحلا

 ىلع نازوالاو ظافلالا دويق رستهي ىدلا قداصلا ساسحالاو ةاك احلا

 ةيذاكلا فراخزلا ابغي ننال ىلا ةددسملا تارظنلاو «هنا رابعءادأ

 لضافلا بيدالا  رعشلا نم بهذملا اذهرا_صن ًادحأ ةمسق نم ناكو

 ءىراآلا ىدينيب ىلا ىخنلاهذه هناويد نم بختي نأ  ىب اليك ىدنفأ لماك

 اذه ناكو « ثيدح ىأر زي زمتو ميدق رءاش فاصنا نيبهلمت ىف ممجف

 رعاشلا كلذ فاصنا ىلا ثيدحلا يهذملا راصنأ قاس ىذلا قافثالا

 نيب ىمو رلا نبا تعيض ىتللا ة-ينانويلا ةي رقبعلا كلت ىلع ةلدالا نماليلد

 ىبرعاا رعشلا نساحم اون رق نيدلانيبهناكم تاعأو تحبلا يماسلا رعشلا ءارق

 عون نم فاصنالا ءاؤ . ىرخالا تاخالا ىف رعشلا نساحم يلا « ىتاسلا »

 ىف دبحلا نم لذب ام ىلع اهب رك ءانث ىدنفا لماك قحتساو« هندعمو رعشلا

 ميظعلا رعاشلا أده رث ام صضعما ءارهلا في رعلا



 دسسسلا

 ةماط
00 

 ىمورلا نبا ةمجرت

 مرعب 5١"

 ىسيعنب هللاديبع ىلوم ( سيجروج وأ ) سي رج نب سابعلا نب ىلع هم
 (هلصأ ىلا ةبسن) ىمورلا نباب فرعيو ؛ نسملا وبأ هتينكو « رفمج نبا

 تا ْ

 بجرنماتلخ نيتايلل ءاعبر الا موي رخل عواط دعب دادغبب هتدالو تناك

 رصق ءازاب راد ىف ة.لتملا بردو ةبفعلا فورعم لا ع-ضوملا قاكك١ ةلس

 مريع ةئس يل وألا ىداح ند اتش نيثليلل ءأعب رآلا هول هنأف وو« رفعج نب ىسلع

 نبا نوكي كلذبودادغبب هتومو هلدالو تناكو « ناتسبلا ةربقم ىف هونفدف

 لكوتملاو قئاولاو مصتمملا تافالخ ىهو :تافالخ نا هتلظأ دق ىمورلا

 دضتمملاوذمتعملاو ىدترملاو زئعأاو زيمتسملاو

 د ا

 ىلوصلا ركب وأ هةعمبج 3 « هنع ىبنتملا هاور - بترم ريغ هرعش ناكو

 وحن خسنلا عيمج ف دازو سوديع نباقاروبيطلا وبأ4ءاج وفورحلا ىلءهبترو

 تيب افلأ

)0 
 هل وم بييس

 ىف شاعفالاو هبيلاسأو ةيئاعع فرصتتاو وجبلا ىف ىمورلا نبا لصو
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 ريزولا ىتح ةيسنم رعذلا نم دا مد ملفءهورصاعم 4ءم هفاخ لو ىلإ كلذ
 (: ١



 تع ليي

 ريزو - بهو نب ناملس نبوللا ديبع نب مساقلا نيسحلا وبأ دبتسملا سرشلا

 ةأرجلاو مادقالاو دادبتسالا نه رزولا اذه هب رهتشا ام مم « دضتمملا مامالا

 ءامدلا كىفس لع
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 «قفرالو ةداوه الب ءارمالا ءاجه ىلع ةأرجلاب ىمورلا نبا ربتشا

 وأ هثواني نم لستق ىف ددرتلا مدعو ماقتنالا ىلا ليملاب ماعلا ريزولا رهتشاو

 ءادعلا هيصانن

 هئاجهنم لي نا هنأ ملعو « ىمورلا نبا ناسل تاتلف ريزولا اذه ىشخ

 امااموي هتطالسو

 5 كلذ ىلع هنمامامتن اه25ىفركفوايضغ ءاملا طاشتساىمورلا نبا هاحهأمف

3 
 - هسلع ىف وهو  ةمومسم ةنانكشخ همعطاف «سارف نبا هيلا سدف

 بهذ نبأ ىلا : ريزولا هل لاقف« ماقف« مسلاب سحأ ىمورلا نبا ابلكأ اهف

 : لاف « ىدلاو ىلع ملس : هل اقف « هيلا ىنتثمب ىذلا مضوملا ىلا . هل لاقف

 )١( تامو امايأ ماقأو هلزنمىأو هسلجم نم رخو «رانلا ىلع ىقيرطام

 )مم - 4م ص ) ىلا رظنا(١)



 دع

 هي
 0( ريزولا مساقلا ةمجر

 رهتشاف ١/5 ةنس ىف ( هوباوهو) هللا ديبع ري زولاتوهدعب دضتعملا هرزوتسا

 فرعيال اوحرصأو«ريغصلاو ريبكسلاهفاخىتحهنم رعذلا معو ؛ ةارمثلاب مداقلا

 !(؟)ه٠ةمعئهسفنل وتم دحأ
 ءاي ربالاب كتتفلا لع ةديدشلا هتأرجو مارجالا ىف هتقا رع ىلعةلادلا ةلثمالا نمو

 ةفليللا معىأ » قفوملا نيدحا ولا دبعلتق ىلءهمادقا ن:هوكحاممهئامد كلفسو

 ةعادولا نم اذه دحاولا دبع, رهتشبامم مغرلا, « ىلاملا هكملءوهويفتكملا

 عم بمعللاب هلانت_شال ةسئرااو ةفالملا نع ةمبلا فارصناو باقلا تيطو

 (*) ثادحالا

 نيئالثاا ىلع فيني هرمتو ه١ ةنسيفوت ()
 نع اربعم رصعلا كلذ ءابدأ د-ح>أ لوق هاياسانلا ةيهارك ةدسش ىلع لديامو (0)

 : هينطاوم يأر

 ىعارب ند هب لكو يفتكملا نا بهذلا جورد هب انك ىف قىدوعسملا ىوردقو )م

 يناتعلار عش دشاي وهو برط دقو -هنه عمسف هنم بارشاذخأ اذإ_هلوقنم رهظيامو دريح

 هل اوقامنم رات ان أم ل ودي ثردح

 دلاخ نب ىب< لان اموا 6 كالملا نم رفد لانام تان قا كرس

 دراوبلا تافهرملاب « امهصغم ىنصغأ نينمؤملا ريما ناو
 دراوملا كل: لوه مثلا ملو ةنثعطم قتيم ىنثي ىنيدذ

 دواس الانوطب ىف تادغوةس؟ د وشم روم الا تاسيفأ ناق



 ل ىو

 ىذلادضتملا ىلع هومب نأوةليغ هلتقي نأ ساسدلا ريزولا اذه مجحم لف كلذءمو

 دارا دحا ولاديعل هلتق نيساملو و : اولاقت : مسامل' تاما دعلالا هلئاقهنا فرع

 )» راثلاب هقرحو طوسلاب 4ب رضوهربق نم مساقلا شين

 د

 كالهابهيلعزوهأف ءدجلا اذه هيلق ةوسقورب زولا مساقلا ةأرج تذل اذاو

 4 احهنمايدافتهلر صان اليدلاىمورلا نبا

 دب زببهب لثكامع تنانيا يديساي » :  بارشلاهنم ْذخ أدق وا هلامدت ضع.لاقف

 : باهملا نبا
 « امدقتأ نا لثم ىسفنل ةايغ دجارلن ةايحلا ىقبتساْت رأت

 اذه لئاق اطخاو « بايملا نبا اطخاو « تااطخا د_قل» : د> اولا دبع هباجاف

 « 7 اذام لرقب ثيح» ميدنا'هلاسن « لودي ثيح ىميمنلا ذوءرفوبا باصأو « تيبلا

 : لوقي » هباجاف

 امطحتينا ىارجىلع فاخا ىننا ريغ ىغولا ىف ٠ىث ينامو
 امدقش نات يأ اب امىعردلا يدل اهلثم قو سلا ن٠ اعاتب“ تنكواو

 ىمع سبل : ماقال تاقدق : لاقو ء« كحض ىفتكملا يلا كلذ ىبتنا املف » : اولاق

 هقن امي درماو هفوجو هجرفرغ ةمههل سبا نم لوق اذه «اهيلاهةمف ومس نم دحاولا ديع

 «اذكو اذك ىمعا اوقاطا « اهب لئاقي كويدو اهب حطاني شايكو اهب شراوي بالكو

 ا #

 اضيارصملا اذه قالخا ىلعةدع ةلثمأ نم هيبنت ىلا جاتحيال لثم ةياكخلا هذه ىفو
 ىرنال انكلو « ةفالطظ' بصن»ىلا علطتلا نع ةفوزعو دحاولا دبع نبج ىلع ليا داهيفو

 رعشن سا نيدح ءامدنلاءالؤه ماما مالككلا اذه شم لاق اع رأ © امهيلعاءطاف اليلد هيف

 ! « ةفياط | ىلا هل وهمس أمدنع نولتةيس مهناو هيلع ءابقر مهنا



)0 
 ىنامملا ىف هلاسرتساو ىمورلا نبا ةقد

 امزربب وامنماكم نما_هجرة+ة-سيف 0 ردانلا ىلاعملا ىلع ص وف

 7 ةرخ"اىلاهيفوتسإ ىتح ىنءلا كرتيالو « ةروص نسحأ ف

 ناكلخ نبا « ةيقب هيف ىقبي الو

 رعاشلا وأ ئاكلاض رتمتىتلا ةبوعصلا تسيل : زيلجنالا باتك د حأ لاق

 هينمي ام لك لوقي نأ ىف اهنكسلو ءام عوضوم ىف مظني وأ بتكي نأ ىف ىه

 عوضوملا اذه ىف طبضلاب

 :لاقفىنملا اذه غوص ىف ىبرعلا رعاشلا عدبأو

 ىنعأ ام ملعأو لع ىلع لوقأ ىننأ رعشلاو لوقلا ىف ىناضفو
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 لحفلا رعاشلاوأ ديحلا ىتاكلا نيب يرهوج قراف ربك أ وهانداقتا ىف اذه

 لوأ وه قرافلا اذهو « نيريثكلا ءارعشلاوأ باتكساا ةيقبو  عوبطملا

 قرافلا دهو:ثردح وأم يدق بتاك وأ رعاش فرع ىف ع رشل نيح هنع ثحنأم

 ةريثكلا تازيمملاب ىمورلا نبا رعش نم كهدبت ةزيم لوأ وه
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 هينعي أم ديدحتو هؤاصةتساو هسفنب ماق ىذلا ىنمملا ءادأ ىف ةماتلا ةقدلا

 ؛هراوغأصقأ ريسوها دم دعن أ ىلا هعمىشمتلا وهاي فخ ىفخأ ىلع صوغلاو طبضلاب

 ع دتهالا ُْف قف ولا و لج حضا و مالك ىف ةفئارزملا هيحانم نم ةيحان لك راهظا و



 هَ

 مس قال

 لكىلا هتنطف ىف قيقد نطف وهف«لمءنالو ةفلك الب هيلا لوصولاو كلذ لكك يلا

 اهءاوضأو ابلال-ظ مكحي غابصالاو ناول الا نم ةيرعشلا هروص هبلطتنام

 نم هنهذب ماقام تدجو اهنم ىبتنا اذا ىتحءابغابصأو اهناولأ نيل البو

 ابثازجأ نمزج لكى اهب ةقر شمة ايما ةلمتكمة قطان ةروصىكمامأ الثمم ىناعملا

 د

 تافصلا نموهو:ىورلانبارعشأر هن يح كهابتن ا ىعرتسي امل وأ وهكلذ

 لعد ردن ىلع) هر حبصأف 1 ريكسفتابب مدنا و“ عبطا اكهلتراصف هتمزال ىلا

 : ةيلاتلاةمطقلا ىف كلذىرت امك« ةرهابلاةزيملاهذهىف هرعش عم اكرتشم (هنماناصو

 ةللاوف ءائيسمتنكنأ  وفعلاب لضفتو « اي ربتنكن ا - ىماظ نع مفرت»

 الوطن دادزتل هفرعأالا_# ةلاقالا سمتلاو « هنجأل بنذنموفعلا لطالب
 اللذي دادزأو

 غاب نم كئافوبابسرحأو اهديكيشاونمكمركب كدنعيلاحذيعأ ناو

 نم لو « كلىدو ردهب كنم ىلغح لمجم نأ ىل امتهّللا لأسأ و ءاهدافال واح

 «مالسلاوءقحتسأ ثيح كئاجر

 ننقل

 لهو«ريكفتلا عون وءادالاةقِي رطىفهرشوذرعشنيباقرفىرت ل هءايامرظناف

 ةةيفاقلاونزولاالا هصقني ال رعشمنأب مالكا |ذهىلع مكحلااىفةدحاوةلظحل درت
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 ينابب فتك فءرك دلاب اهردجاو يمورلا نبا تازيم ربك أيهان رظن ينهذه



 مدنا راس

 ىبنتملارثأتو هتريطك ىرخالا طقتلاة يق : ىلع مالكلا نيكرات ن الا ةماملالا هذه
 نالتخالاوهبشلاهوجوو «هيفيرعملاىا ىأ روهسفن ىفكالذ رثاودهرصعداسفوهرعشل

 هعادقاوه رعش ىف كلذرأأ وهل رصاعم نمهيفل ىذلا تنعلاو ىرعملا ريكفت وه ريكفت نيب

 هتلاطاوءلك الا ىفهبنوهتها رشوءهدجر وثعو«را.تخالاوربجلا ف هيأروءاجبلا ىف

  نايحالارثك أى ريركتلاو طةسلانمنمالاوةداجالا ىلع ةظفاحما عم دئاصقلا
 ىمورلانبانع اهدعنةصاخةلاسر ىلإ هكرتئامم ]ا طلاء ديصقىفرطاخلاعويشو

 ابي رقاهرابظاىف قفوننأ وجرو
)2 

 ة.تكم قىمورلا نبانا وبدنم ةخسانا ناديز جروج موحرما ىورو»

 .« ةناتسالابةيناةعرون ىفو وبق بوطةبتكم ىفىرخأنأولاب روكسالا

 عرسدتف لبق نماهتافامةي رسصملا بةكلاراد كرادتتن أوج اناف كلذ صاذاف

 ةنراقمب باد الا ىبح ىلع لمسيل خسنلاه+هنمةيسمشروص ىلع ل وصحلا ىف

 حوحصت ىف ءانعاا نمزاسن الاودي. كت ام فخ فلو ةحب صلاة باورلا ىلإ اودتبسنأأهيفام

 في رحتلا نمابنمةفيحص واخضتداك_::ال تلا ةخسنلاكل“

)0 : 
 تأرقو؛بد الا ىفايكحابسفن تبصن ىتا'ةيبد الا فحصلا ضعل تاراتخم تعبنت

 فيقثتل ةدمملا ةعلاطملا تك نمباّتكىف ةب رصملا سرادملا ذيمالتتل ةراتخم ةبخن

 ةبخم « اعيمج كلتو هذه يف تيأرف « ىب رعلا بد الا ىف مهبيغرتو ةبلطلا لوقع

 ضمباهمضول ىدصتب يتلا ىرخالا تاراتنلا نماههابشأ ايلا مضاذا ب ةحلاص



 هه
 مسس علي سس

 هياع قلطي صاخ رفس ىف ممجتنأل  ناديملا اذه ىف مهسهتأ,نوجزي نم
 «فيخسلا رعشلا نم ةراتخم جذام مسا

 نكت ظ

 ىف 'ىسلا رثثالا نم ةخوسمملاةميقسلا تاراتخملا كل”لاثمأهثدحتام نأ

 بدأالاةميقب ءاردزالا نم بابشلا ءايك ذأ سوفت ىف هكرتت امو 'شنلا لود
 6 و « ةيلاعلا هجذاعو هررغ نم تاقاملاو تافاخسلا كلن تدع اذا  ىب رعلا

 تعرشو « ىطاملا مهولا اذه ىلع ءاضقلل « ةحااص ةبخم ججارخا ىلع تمدقأ
 ريغ ىمورلا نبا ناويدب اثدتبم ة-يبدالا ةلسلسلا كلن نم ةقلح لوأ راهظاىف

 داكي ال ىذلا لمعلاب هماحدزاو ديدشلا ىتفو قيض نم مغرلاب يك زعفف ددرتم

00 
 ركش'!تارابعيفوأ ىدسأنأ  ةدكلاهذه ممخَأنأل بق - ىتوفب الو

 ةدعاسملا نم هب ماقام ىلع « متسر ىدنفا مالسلا دبع زيزعلا ىقيدصل صلاملا

 ل اهتايقىف صالخا ا دي زب ىتلاةيبدالا

 ىناليكل ماك م4 ا/-١٠1 ىف ةرهأملا



 رعشلا
 : ه_حدام رعش باع نأ اي وف

 ايلا بشكللاو ءاحالاهيف بكر»

 «؟رجشلا كر فيكى زن امأ»

 رمثلا هنيب  كوشلاو « سب
 رشبلاال « باررالا بر قق خام بذهب نأب ىلوأ ناكو

 مالا نمداوسلب « كاذنكي ملف
 هريدي امب ىردأ هللاو
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 هق نمو ءاسا ن< سانلا رذعيلف

 ردفلا 4 ىرح ءىشل 6«ر

 2- أ فرم 1

 ريخلا ىضقأ 6 لك فو 6 م

 رشن هلإ ءريشلا قرم

 رطخلا اهرد نود نم ؛ ةحلالا كرد ىف صاغملاك ةيلطم
. 

 ان نك ريختلا دخأب م هفو

 رجلا نم صوغي نمل دب سدلو

0) 

 رذيام هيفو « نيع ُل

 4كتروص فصال ىذر رلأنبأ

 عزجنم بابشلا ىكيي ناك نم

  هتروص حب - ىهجو نأف

 م رهأ طقتنك امسشأ

 ىنناس ةارملا تذخأ اذإ

 امو «ناسملا دركلاب تفعش

 الو « ةالفلا ىف هللا ديمي ىك'

 عزج نم هيلع ىك | تسلف

 علصلاو بيشملاك ىبلاز ام

 ١ عدلا قلاخ ناحبسف « ت

 ىلطملوه -تءامو-ىبجو

 عرو ىذلالإ ىبجو حاصل

 عملا دحاسم هيف ديشي



١ 
 رهدلاتنع

 فاعملا دح هيف زواجتت الو 2تئاوتلازود موللا ناءموالا عد

 بساك,لاحرلادش نملك الو قفخمع لاجرلا طح نملك اف

 بئاغرلاب اهعبب سيكب سياو 2سئئافت سوفنلاو سيكرعشلايفو

 بئارملانودجابرالاوكلملا ىلع الضفم ءاّبلا لومأم لاز امو
 بطاخلارورشى ريك _ريملا كل عدتالفىرانل يطح ىلع تغضح

 سساكملابالطىتبأنإ بالط ىعنام سيل و قافشاتركنأو

 بياطالار اما قدهزي ؛«كوشلانم ىنتم لكفتيقالام قلينمو

 ىنغلا رك امرافسالا ىنتتق اذإ

 دهازدهزأءارث الا ف تحصأف

 ىهتنا مثىوتشا انامح اصب رح

 فاطملا ضفرإ ىا رغأو لإ

 فار غرأ ءارث الاف تنكناو

 نكن

 كيس ةبوثملل قاعد او

 |مهالك ءبهرو غر ىنعزانت

 بناج لكن م رقفلا هاتأ ريف
 بوأثللا لذب لبقارادحدملايرب

 برغم عالطا ىايعأ و6 ىوق



 ةبيغر ىف ةبغر الجر تمدهف

 اهزافم وجرأو ىمسفت ىلع فاخأ

 ىهذم لبق قياذ ىنيري نمالأ
 ةيكن ليدل اهتقال ةنكن نمو

 ال رس راتقالا ىلع ىربصو

 ّء

 فبطاعملل ةيهر الحر ترخاو

 7 مهاذملا دعب تاباغلاو نأ نمو

 بكاتلاتاذضرالا فاستعاتيهر

 براحتلا كلاسعلا ربرغتلا نم ىلع

 نيك

 امدعب مسيرابتلا ريلا نم تبمل

 ةرطم فلا هب ىر ىلع تيس

 قديكمل اهتاس لب ءاهتسأ ملو

 هنافءىرهد فخس وكشا هللا ىلإ

 ترا اذاوتحضرالا ثيثب نأ
 ةل زم تحضأف ىلجا نم ضرالا تن

 قيطم ضوحد وأ يريس قبوعتل

 هوا ثرم ناخ ىلا تلمف

 سعتمل اح ارتسم هيف قلا لف

 ةشحوو عوجو فوخ ىف تلزاف

 هت قاك فدس ىقرؤي

 هدنتم لقتا نيطلاأم اذا هار

 بئاوذلا ضاضيبارحبلا نم تيل
 بداحلا بحب اهيضغيل تفغش

 بعالملاك ىف لدح رهد قماحت

 ىل الدم ريغ - تنك ذم ْ- ىأ عب

 فكاوسلا ثويغلاب اهاتأ لحرب

 براش لياع ابيحاص لياع

 بكان دجملا نع روزم باصخاو

 بغال نافل بوثلا قيرغ ليم
 7 فغغاسا كاذ نايا « الزن الو

 بصاو:ىل هللا قرغتسي رهس ىفو

 فضا وهلاتانجدملا تحن فك ولا نم

 (١)بدانحلا ريرصهيحاون رصت

 دارجلا توص ( 0 (١



 مسلم ع دس

 مهتوف ضقناف ناخ رفس ناخ كو

 هوحص مايأ تيقل ام سنأ ملو
 هل-ها برضي ريلا ىحاض لازامو

 هناف جانو طق هلاف ناف

 ايئاش ىدضع ربا ءالب كاذف

 ابتيلطصا ءاضفلاب ران بر الا

 امماكإ وفطت ءادببلا تلظ اذا

 همر نإ ءربلا ركذ كنع عدف

 هيلز الك

 ةنخس ءاضي تحب تيم ثاحل

 « هواتشو هشص

 ايصاع قيرلا حبصأ ام اذإ فمي

 دهأ+ حوالاو ءاملا قم عنميف

 ابراوم فوتحلا ىنيغبب لاز امو

 تالصم صلب يا داخل ا ر ولطف

 هرث روذحم هللا ىناقو نأ ىلإ

 هدو_سأو هناؤذ * تافاؤ

 د ا ع

 هناف ىدنع رحبلا ءالب أماو

 فارالاقوفنجدلا رقص ضَقنا مك

 فمهاشالا جولثلاو هبف رصلا نم

 فتاذ دعب دماج تاذع طك وسل
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 بيصأك وأ ةرات فاس نيهر

2 

 تاثم ىذ هب فيص سم يل 1

 بجاوملاب ابحفا يدوي حضلا نم

 بضان ل آلا نعم رمغ 4 بسرتو

 بوابملا ريث رحبلا لوه فاخ نمل

 تقاص# ريغ هاوهأ امل نالخ

 بئاص محسأ تح ثتيف٠ ىرو

 صاع سيل قيرلاو ىل قدغيو

 تلاخلا بطر ىرلاو ىنقرشيو

 براوم ريغو ىىلتق ىلع موجب

 براوشلا دروب ىنيسعي اروطو

 هللا 81 هل زعب تلاق باغ

00 00 

 تان نوثا تاللؤإ هبارحو

 بفاو حورلا مم عور ىلع ىناوط



 بئاث ريغ هلوه نمهنكلو هضعب رك ذعدأ+ل ىلتع باثولو

 سار لوا رعقلا هنم تيفاول 0 ةرخصوهيف تيقلأ ولو ! الملو

 كااةمريغفوعضملاوء:صوغلاىوس ةحايسىذ نم طق لمتأ ملو

 فاحلا رم زوكلا ىف هب رما ىتأ ءاملا نم ىقافشا رسأف

 ةلكا ر لك عهينمأب ففيكف ب راش لكى ع هنمىد را ىنثخأ و

 براوغلالا وطأحا وماسمثلال تاالأالو حبر هتزهاذا لظا

 بضاوةلا فويلابىوحنز وحيل ةمهب ناسرف نوبف ىرا ىناك ”
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 انف ابنت

 فاذملا ضعب ميلا دنعةلجدو ايماطميلا بكري دق » :ىلتلقناف

 «!فابلرذعءارضحللاةحالاىفو اباثمباه ”ىرمالاهيفرذعالف

 :بزاس ىنع سيل ىنابذأو 2مثانب سيل كنعىجاجتحا ناف

 بناو لبج هتحم لح ىنارت اما« ميلل سيل بخ ةلجدل»
 بعا وللااب للا حزم نم بضغناو انب ولق نئمطت ىح نماطت

 بئاعل بيع لك اهيق ءردغو ةنايخ لكب نهر اهفارجاو

 براوقلاب اهتاموح ىف لزلزت -ةجيهميرلاام,تجاه اذاانارت

 فاوحلاو اهطاسوا ىفريخالف اهجةسخ وحئاباازاز نم لثاون

 براوخ طوطش فف.ختادهو رخاوز رامم ى جوم لزالز

 بكارمملا هيأ نم هيف امو هنوتم ضرعب راذعأ ميللو

 بلاوغلادادشلا ىف الا_هيفاب الزلزم حايرلا ىف هارتتسلو



 سس لبا

 بك ًابكلاتاذفارجالا نمىلخ لحاس هنمذيع جومضيخناو

 براكسفتلا قهزبتكبام, رغ الجاعم سيلف هيفام ظفايو

 بحاصم ريخهنم فيطل عنصإ مهثيغ نأ ىلا هاق رغ للعي

 بكاوتلا بكن دنعالاءركانه  ابعابطمي ركسلا(:)نيفالدلا ىفلتف

 بكارممهوءىقرغهطسومبف مهبابك نيذلا موقلل بكارم
 «بئانردكلانمبون ىدل جام اباكف نيفسلا« حاولأ ضقنيو

 فغاشلا سس شتضراعىنتكلو . ابكر مرحبلا نع ىضما رلابانأ مو
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 براقالاىندأنودىرسءطومو ىجنارمتنأو ىسقت نعكتقدص

 ىبراجت ىف مَع ما ءىثن ىلع ايرتمرهدلا ىرأام تحت ب رجو

 فئاونلانهر.هيقىراويناىلا هبجوب بارثلا ىتليذمءرملاىرأ

 بئاصملا ميمى فوتسادق ناكل هبا. حرش الا بصي ملولو

 بات نميو ءارا ةحصب هماقساوواد رايخالاقدصنمو

 بزاحماراشت-ملات ىأرلاىلع نواعم ريشتسملا قدص لازامو

 بذاكملايطتسملاءاد ءربلانم 2 ىنغلا ىوذ لاجرلا ءاودأدعبأو

 بئاونلابورحفىحالستنأو ىتمالع ىلإ برلا نيصتتالف

 فطاخملا باطخ.نم نيلوىأرب ةنوعمد>فينعتلازم ىدجأو

 بئاومحيصن نم هيف ريخالو عداومحيصن نمريخ حصتلافو



 مل اب سس

 بئارضلاىحيرأياجسلاميرك ةحامس ىذ ىلإ جات ىلثمو

 بئارغلاحارتقادنغمبل ىغتيو هسم بحستلا لهأ ىلع نيلي

 >2 راضم ءانثلاو زبم مؤلل ةيكن ةميخ هلء ىدوعق ناو

 برعملاتانيب وحعقدصلاى رأ ىنال :ىيعب ىسفن ىلع رقأ

 بصانملاماركموق نمتنكْناو هتينأ امف هللا رمعل تمؤل

 للامم ءاهد ىف دوسا سأبو 2ةنج ةمارعى نا ملح مهل

 بعارجام رادعبر جا رسفويس تاعأبرحلااذإىد» الابن ولوصب

 بزالةبرض نونا اجلاىلا عزان هرم مولي نأ نم دب الو
 كنق

 بحاص ةوعد كل ينم كيسحو ء«هه>و تنقل ؛«سايعلا ىبنال لمف

 ! بجاوسج وأ هيفرتلاودفرلاهل 2 ى رينأءكلثمض رعىماح قحامأ»

 7 بجاورلا لعفقم ةاتش قيفر هلوغو راف سلا لوه ىنفلكت

 بسابسلا وأر حبلا فىتفلا يوه هلك حدملاو دولا مامي نأك

 سا ةداعتس رجأدقل «ءىغفخم 2 ىت ودم و ىتتبساح يرث يرمعل

 م لااطملا ءانع نع اودماستم ىلبدشلا نأ ف يأ رلا كنع ب ع

 بتاعملاب بشي مل ءانث فاصو 2ةسينص اص نيب ىفلأو ىفلتف

 بئاصملاك مهءالا اولمج دف اوددشت موق ماكحأ نم جرختو

 بزاوملا رومالا ىفذامم تنأو ذم نباب كنع اذه بهذأ

 بعان ريغ ىونلاب ىنارغو ىدي هلانتام امقو٠ فرع نسحأو



 نايل

 . أذ ٠ 5 5 د 0

 ةههاقر ُْى ىبدل وب ىم ارا

 4سم ين ىنحإ وب ىنه ثل ا و

 ع

 امم فقاص ف رعلا ىف نكي م ولو

 )١( ةبتر غباونلا ىلعأ لقيم اذإ

 ةمعن كعب ةمعث ورمعل ىلع »

 هنإ ءنيبلا نم ىهدأ سرع امو

 : هلوقنيبلانمىعارام لجأ نمو
 ايفعم ف رعلا كفيلكت ىوستمبأ

 اكمخ ى ركف تعا ىر 1

 هب ىنزمن ناف لهأ هل تنأو

 ةباصع اموي كل:ع ىتتلً أس ناف
 ع

 هتيناف ىدنلل ىناعد : تاقو
 ع

 زجاحي هآهل قم تزحتحا م و

 ف رك تفرح اف تدصننكل و

 لزتملو كيف قحلااالإ تالقامو

 فئاتكلان يب كلما يلاتفقز

 بفقاعملا سيثملا صخش ىفكتيأر

 براشملاّ ةشفرملاوءردكذو

 ()_ئاشالاكولملاناسغ لول

 « براقعتاذب تسيل هدلاول

 فارتلاو اشملا نيب ةعسلهل

 (ع) !بصان ةسعيمأاب ممل ىنيلك»

 بئاوشلا تايذؤم نم ًايفاص#ب

 بعاتملابىلتب أ ا ىكرعشلا كل
 بتاعربغفقأك سم ناو« كدزأ

 فقانملاءوسا ىسفت ىلع تدهش

 بهانملا ف هشب لب هكسمأف

 بجاحب كانه ينع تبحتحاالو

 بهاو ريخىلإ- 52 و-تعءافذ

 قايبذلا ةغياتلا ىت# ()
 ناسغ كلم ثراحلا 21 ور# ىنعا )م

 ةيئايلايل 5 ذلاَدَنب انا ةدرصق ماطموه م



 دس هيد

 بئاخ ةرسحو كافأ مإ ىلع ىسبلمرززاسانلا ىقش"ال يناو

 لاخلا دح رارحالا نع مشت 2 ةعءيش هيفىذلا رحلا ىتفلا تنكو

 بصاغزاودعوبوصخ.ملاظت  هتاماك ىفو ودغإ نمكتسلو

 بااكاكميضارعأى ع ىدعت  اوبأ ذاو لاجرلا فورعم لواحي

 بلاس طيلستو بواسمةياكش  اعماج ر عشلا ف سانلا وكشببصاو

 نك

 فئاجملاىطامسانلابسف مول. ةبرجع دج ىكىمرحت الف

 بشاخالان يبنيعادلابكتلاس ىتماقا ىظحر دق نم صقتنتالو

 فمهارةبهرىانكلوكاوس تمحي كنء ةبغر ىتتلقتعا امو

 براحم داتعقلخاملوتنبج 2 ىتال بيخا نأ ىئازج سيلو

 ناقملادوقب_ىئانذم_ىمسو ابرحمدع_ نم مادقالاب كاطب

 بئاص عب ىدتب ريط ب اضع ه-ةوفوالا ريشلا ديق شع ملو

 طال طسوديدستلابهبلاطف ةفالبو ةمكحوذ ىتق ام
35 

 بظاوو يرب راردإىلع ربا"»و 2ىتب وثم لزجاو ىنهفرو ىئبتا
 فئامل لالتعا اهيفامسيعلانم 2 ةميلس ىهو كاودج ىبتأتل

 )١( بجامب هيدفرعسملابجعالو ةعدبب ءينهلا دفرلا بلطامو

 ةفول "ام ةداع كلذ نا يا )١(

 (ىمورلا )١-



 دس ةةءادس
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 هه ٠ ٠ ' و 6 ٠

 بطاق ريع امحاضابحو ررإ و أرونمءىث لكيحضاكبجوب

 بضاخملل هلثم اه>و تول مف املاظ تضافغملا ف هلذتتالف

 بقارملا قوق نا..ءقعلا مبناك ةمب رك لكك ظاقيأ سانلا ىفو

 بذايذو ةمج بورك ىف مهو ممل وذقنتةسيفىلاثما _ءروعارب

 فال ىنع بادحنالو ريش اهحاصال ةمغ وكشا هلل يللا

 بشانلكاذك ظوفلموهالو متاسوهال قلملاف بشلا ب وشن

0 

 )0( ميل ||
 فت

 - 4 . ع ٠ د سىس سل 0 58 عا عال

 ءادعسصلا سفن ىلاوت رسكسفلاركسع ىف كاراىب ال

 ءانعلا كاذل ةعيض الا ءهىثىف كناكاريم ايا

 ءاغوغلا ”ةرضح  رعشلار جزل «رهبإ 0( فهلا كارأ ىناكو

 و 2 ع 1
 ِءأ قوسستعل نحلام حابش ىلاحبب موعامسإ اليمتسم

 ءاشلا لثم (') نوزماض مهوسبتلاك رعبت تنأو اوخاصأ دق

 ءارسلا ىف ديزت تاكحض  ىدنع كؤاحه امنا ىنلدهاف
 م 37 ل 5 . .٠

 ءاح رب قتناو ىردص ة ىلع رورسو ام ةطيغ فق ان

 ةزابلانبا همسا صخش ف اهلاق )0(

 نوتماص (؟)



 ءايقشالا ةوّمشب الإ رهدلا ءادمللا دعس نأ لاحمو

 ىناجهنم_ىتوحهام_اذا ك-يفعمو تكسام كيجاهانا

 ءامسلا جورإف تنكاولو َّك اذىوس ىدب نمك يحن سيل

 ءامصالاو ءاوشءالا نيب كث 2 الشأب نبملاال انيعو

 ءا نبت دسا ةضرعو ي 4 كاما اذختتمو اهدام احاه

0 
 ةنيقءانغ

 برضلا ملأ انم تمجوتساو برك لك بآقلا سمف تنغ

 0 0 - . ١
 00 بحلا تاقيقيك ةقاشب بر دلا عاسلا لثم مق امل

 بع نم تربظاام ىلع. ىهو ١) )بجنلا رده .لثم ةراده

 5 بنحلا حاب رنم4ي تفشل و بحو اح-ش نم هبعادت و

 ىبسح ىمدناب اهنم ىسح <برضلاجورخ «ت وصلا ةرفا

 يلقتءغو ىعمدشس تأدصأ دق

030( 
 ُ ءازعلا فيك

 انوحم الام اوّقلل اوس ولو اوبس انل افالسأ هللا دمال

 انوثوع ماوقال طابتنا الو 2طبتغم شيءلافاموعا علا فيك

 انوف؛ تاومالا ليف تنذاو انكردي ءايحالا ىلف شعن ىتم

 . قونلا (0) ريزلا()



 انوهوم مولا دماج كيم لظب مرهوأ ءرملل همام نم ديال

 انوجااو ضيبلا مذن لازن الو 2 اهقارفىوبنالزوح لاو ضيبلاو
 انوقالثادحا | نممهامرك ذنع ةلغشم سانلا هابل وهل لكو

7( 

 كيلخ فصو

 اديدج اقلخ أشنا ىنك ىنراز اذا لظأ ليلخ
 اديرف اديحو ىنع باغام ن ونؤملا رثك ناو ىنارأ

 اد_.ج اللا نونم لبأ م تانئانلا 8 هأياح_س تولد

 رخآ الل نك دم نال اطملا لسبع نا نسح ابا

 رذاع ىلإ تراذ_:ءا أماو رك اش لا تمعنطصا أماف

 رك ام ءىرما لعف رذعلا نع ىنتاتاخ تنا نارذع الو

5( 

 كداقر
 دئاصقلا كود ىف مشجت الو  ةلْص ليالاىلرهستال ! كداقر



 يفتت ءمدآ عشا كوبأو ىأ

(0 

 دحا و هلم ىقتلم ف انيسانم

 دلاو ةدالو قى تمص كاباو

 ةلؤمىركذ

 ةقرؤم نيع هل نم حرتسي مل

 ىدبك انتف ىلعو دمع

 اهقارف نم ىلعب لح نالخ

 هبنا وج ىف تفلت قيقر لاق

 أءهبرشب يّجح ىلإ مول ثددو

 ٌقرالاةحا رلاوعط ف رعيفيكو

 قلطنت“ سيعلاو امهتركذ اذا

 قرت لبقهيلع ىشخأ تنك م

 قرتحي داك ىتح ةبابصلا ران

 (قفنتي سفنلا هيهتشتام لك ام)

 نطولا بح

 مهيلا لاجرلا ناطوأ بحو
 مترك ذ مهناطوأ اوركذاذا

 اكلانه باشلا اهاضق بر آم

 اكلذل اونحف اهيف ىسبصلا دوبغ

 ف
 كامجر

 كتاع ىلع تفوأ ةورسو 2ةورس ىلع ىوأ ارمقا



 كناه نم كيدفا ىنتك ته أامدعب ة ر ىنكر رثاال

 هلي
 ( سسنلا لحمت)

 هلاحم هتينكف رمصابا ىنكو واض ليلب هوبأ

 هلالخلاو ةمالقلاب لخير و اوقع متشلل هضرعب دوجم
 هلاذم ضارعاب تانوصم اهار“ لاوما داغواللو ..
 هلام نوصيو هضرعغ لذببل ميرك با هان نم كي د

 هلادمال زحعب ءرملا ناكو ءانأ تيعا ةبست لحم

01 
 ُع وبطملا لخبلا

 لطمالبازيجوأءتمانعسواف ةجاح باطن نوميهيلاانودغ

 لفقلاةقلخ ةقولخمىديناو 2 ةلبج ىلخت ناىنورذعا لاق و

 لثم يلا ىجايت>حا فوخابتةل . ةقيلخ اهتدك ١.لؤ ةعيبط

 لخبلاومؤالاةجح ىقلمزاكو اهدرن ال ةرذع انيلا يتلاف



00 
 ) وراي /

 .لوط هب ورمماب كبجو

 ردغ كيفو فاو بلكلاو
 ىثاوملا_:رع ىماحن دقو

 ءوس تيب لها نم تلاو

 :تالظع ىرولل مههوجو

 لومف نلعاف نلمفتسم»

 هيف سيل كانعمك تب

 لوط بالكلا ةوجو ىفو

 لوفس هردق رع كيفف

 لوصت الو ىماحم امو

 لوط

 لوط مهافأ نكل

 * (ل وعف ناعاف ناعفتسم

3) 

 ىنع لماذلا اهيأ

 دصلاو كدصو لاط

 هلا ةمأنم نكي نم
 ةاتف لدلاب وه

 ءام هيدخ ىف راح

 دضهبجو ىف ىقتتلي

 ماشا نم تع

 مارغ بصلا ىلع

 ماما ىوهأ نمف ن

 مالغ ىزلاب وهو

 مارض عاملا يزام

 مالظو رون لا



00 
 دهعلا لوط دعب ءاقللا .

 اماظن حابصلا ىتحات تلمج ةليلب هاقللا انفاؤي دقلو

 اماتأ بيصن الو داهسلا نعو يكبلانعنهءازجزويعلايزجن
 اماسوو ةحالم نيعدا اعف  هلدرب نهدارم 2نحينف

 اماوللا دباكمت لازتال نأ ةققيقح ىهو ناذ"الا :ىفاكتو

 اماقس الاف شككو ليلذلا يفت ةبوثم ثيدحلا نم نيبيثتف

 اماجل تامصلا ابل لازيالذا اهنامتك نع هاوفالا ءىفاكتو

 امادم وكم النأاهرضام افشارمو امنالم نبحبتف
 اماسقأ اهؤانا ةموسقم ةئالث ءابصنأ ةئالثلا ىرمت

(0) ) 

 لاؤسلا باب هنعّشا قلغأ
 «لاؤلاةوارضيشخاانا» الالتعالاقو (١)كاص يندر

 لاؤسلا باب هنع هللا قلظا هيلعلاٌؤسلا باب ىحتتف فاخ

600 | 

 ليملا مدت الام مفدا هللا مهل تلتف )ص ةحوبأكاجهاولاق

 لسكه ضرع نع يف ينعه وجم ةحلاص هللا هأزج مين الا

 5 قارولا صفجإب| ىنعي (؟) داز هد نب حا صوه(١)



 اال

0 
 قرخأ

 هلم هئفطتو اهافس  ةخمت همرمت قرخاو

 هلمس راك هقالخاو ةرعو  ةرأك هقالخأف

 هذا
 حسدملا باول

 مامذءاضقابل ماركلادنع مرام نوفاك« اهف سان

 مانم رجهو رامجا قافتا مهراعشا ىف ءارعشلا مراغمو

 مامن الا غلأ مئانصلانسح لزيملبر ركذنءلغاشتو

 مارك 31 اذا ماركلانا 2 ةيعرم 7 كالذل امفأ

 ماوقالا مراك أ نبااي كايا _ -ىتحدللباوث !!كيف ستحاول

 ماي. الا نمهب قحأ ادحا هسك أمل ةبسحىحدم اكول

 ماين ريغ ءارعشلاو ماتو 2 هّقمت 6 حدملا نليقتال

 ماكسملا ىلع مهسفن الا ومكح اوفصني ملاذا مهناب ملعاو

 مايالا ىلع ىقبي مهباقعو 2ىضقتت مييلع يداملاةمالظو

0 
 لجعةراغن

 لحتكمو اقنع لازغلا لثم لزت مل باجح ىف باعك بر

 ( ىمورلانبامس *)



 ادا اة

 لزن نيبلا ردق ام اذا يح  للعو لاطم ىفاهنم تلزام

 لجعلا نم املوأ اهرخآ لجو ىلع ةرظن امنم تسلخ

 لاكلا تالايغ اهتنجأ من

 ةقيلا
 ظحللا مهس

 لسرمفتح موسم تأ ةيع ن ل  لتقم رظن“ نيح كنيعل ىنيع

 لثقم ىنموهو مهس كنم وه 2 ادحاو ىنءم نأ بئاجعلا نمو

 م(
 ةدحاوةبيش

 ليمم لك فرطلا ىلا تلامأ 2امبرو تايناغلا نويع تفرط

 ليلق ريغ نيملا ةاذقليلق هنأ ريغ ةبيش الا تبش امو

)6 
 فرطلا رسم

 لعتنت هيلآ هنئم نيعلاف هئسحأ هفو الا ءىذال

 لوالا اهتايرخأ امنأك ةفراط هم نيملا دئاوف

0( 
 سفنلا ةلالع

 الزنم ىلقلا ةبح ىفاهتأوبو هدورت ادارم ىردص امل تلج

 اللعتم اهدعب نم تذخناالو العم سفنلا اهلبق نم تقلع امن



0 
 بيلا ىنجن

 ىملظل احاتفمآ املا لمج اليلعا

 ىعسجو كي.نفج ريغ ليلع ضرالا فق سل

56 
 كيبأ ليو

 مادقالا امتاوبا ىف كال» ةوهتيأكيأ ليو بوت
 مان كييداه ةريصب ىلعو ىنتتئحف« كاده ىلع كامحىطغ

 مارض هيبناج نم اهشاتاف 0لطصمدقوموحن هشارفلاوشع

 مايالا اهراع ددجت امش ادئاصقتءعرزامدئاصح ضفاف

 1 رحضي رقلا كيف  ىتنبملب اشحف كل قريضع ما رألا سيل

)»5( 
 ضيعل

 مدعلا نم ىنغلا قومتغوس 7 ىتصغ دعب منار

 : رك ىذ ليلق متحامامم ين كلا نأ 0 رات وعد

 مهسلاىلا مكب رق نمتررف قيفاعو ىدعص 39 ول



 بسإل»

 هيلا

 ناشكو ناصءأدجولا كل تنجأ

 ةلدبم بانعا كنيذ قوفو

 هب حولت بانع كيتاه تحنو

 ةبك آف رهدلا اهيلع ناب نوصغ

 هب رضي لطلاىراست اب سجرنو

 نسح ببط ءىث لك ن٠ نفلأ
 اهرهاظتناعاذا قد صرامت

 اهللاّقي اروط ةرم ةولح لب

 نت

 ةيد_حم ريغ تبلو يرعثشتبلاب

 تعءعمج ىفلاب دا رم رمأ يال

 رحش نم نسل نوصغ ىف تروا

 امتمك أى ىتاوالا نوصغلا كلت

 هل نيب ىك اموق هلله ولي

 ثعالو تانءءال مهالتبا أهو

 هتجح قانع الا ف تيثل نكل

 نامرو حامت : ناعوت نبيف

 ناولأ ءادظلا نم نهل دوس

 ناونق مولا بولق نبفارطأ

 نرايلا لمحت امم هكاوفلا امو

 نابر رونلا رينم ناوحقأو

 ناحيرو ىش ةبكأ اف نيف

 نابطخ معطلا واب”نيحابنكل

 نامذ سالا] وماروطودبش

0 

 ناوسأوهوساق ةحارتساالا

 نانفأ نهتمضف نونفلا كلن

 نارجهو لصوابا نوصغ نكل
 نازحاو حا رفأو سؤب و معن

 نايصع هيف نممرتلا ةعاطلاوذ

 ناطبا هووطب اع له لالو

 نامحر نه رلاو ؛ وفعلا نسحن و

3 3 

 نارقا نهنم هل تافعضتسم هب لاجرلا ىنعام بئاحع نمو



 ناقاخ ”نييجزي كرتلا بئاتك هل مونقتالا لبي تالئانم
 نادروو ورمجالو ورمع ريصق هل موه.ال ىأرب تارهظتسم

 ناخث/ضرالا فاحلسيلو ىرسأ 2ةرساو ىلتق ةلئاق لك نم
 ناولس فوغشملل ,هيفام نيلوي ”ةنواو « مارغ] هيفام نيلوب

 ناتسب نمّيش اك شوا ّىنأ ردقتمل دبع ىلع َّنمدي الو

 ناي رع وهو ىفلي مث « ىستكيو 2همدعي مث « لمحت !ًروظ لبيع
 نايدأ رهدلا نود ثكاون ةبطاق ناوستلاذك الغ الاح
 )١( ناطيش ني وامللو تايواغال هئيزب حوبقم ردغلاو  نردغي

57 

 '”نالخ لملااهيف سفان, تحار 2تردغذاو « ”لخامل ةاتفلاودغت

 نان رهدلا لوط تائيسملا ىلا انو « انب تائسم ناحللام

 ناصاخ ردغلا يغسل ن كح رق ىناصلخلا ردغلاو نحبصل

 نايسن ناوسنلا ىفو انيس انا >-”ةرذمم» : نأق دبمب نمبُت ناف
 ”ناوسن روهشملا للاغلا انمسا نا 2ةيهان ركاذلاب انبلاطم ىفكب
 نارك ْذ رك ذلل لبء هانحتمالو هب مسن مل انا ءركذلا مزلنال

 ناهذأو نعل 3 و دوج اتت نا انياع لاجرلا لضف

 ا . « ادجاديدشاقا رسإةأ را نافلاةءاسا 0 أ و «ههابشاويا / اذهب
 لاح لع تدءث الو كمه ى هال ةناخ ةرك ع ماه أ ارملا نا ةقأث اادك اتملا دادع ىف حوصل

 (نارففلا ةلاشر ب اتك نم )١( ج ١١ "ص ىلا عجرا)



 د اللا

 هبا م ونال ةافو مسبق“ ناو

 انصنقت انكل# نئشام نقدصض

 ءانحنا وج فاني رحىكراووكنأ
 مرطضم:قارشالاو_نةرقرت اذا

 ىف لك نرداغ دف رانو ءام

 ةيك أب ىبف نيسع نونم لضخ

 ه0 1 000

 تاعف لوو نمنع ةنأا_سح ب راب

 ةيك اشرهدلا ىلتو ملا ىعصن

 اهقث الخ ىف ةاتف اهنم تاصاو

 ةفهرم ىهو ودشف ىسكست ءافيه

 6 يمد نملاو افادرا 2

 ةيك اذ ىهو ىلك دن رطع فواأ

 ةيئان ىهو ىقلت كسلا ةماع

 :اهرماح نم رام لك مي

 اهلمشي دلل ناشو اهناك

 هل 1 وحنال ليلب ت

 اذوع أمل لحم 1 سدلتو

0 

 ”تسدل دقو اهينارا موي هلل

 ذأ سمك

 «!ناحجر ناصقتنلا عم نوكي ناو
 .نامداو انيقالت نيع 7 ملم

 نارين نا ولالا و ءاملا نم قلخ

 نامتك رارسالا كلع ما- نيف

 نا رح عمدلا ريزغ وهو « نسال

3 

 ناسدعا وسالا ل عفتدقو « ءاوس

 نان رمىهو ايامرلا ىمصن سوقلاك

 ناردغو ضورامةاخىفو ردغ

 نادم ىهو ودبتف ىرعت دوخ
 ناسيط نطبلاو رطضمحشكلاو

 نادبأ رطعلا راوج تءاسأ اذا

 نايقل كسلا مسن اهب ف

 نايحص وهف اهنم ليللا سمشو

 ناجداو تابايض اهياع س.ش

 نامنا رحبلا ىف ابل موجنالا

 ناينغ كاذ نعام لب ؛ ةنيزال

 ناعير هنم اهيلع ايايش هف



 تل [ثد

 .اهتحبمب لاب رس ىلع تدرت دقو

 اب حارملا حار دقو ىنثت تءاج

 ةحورع ندل -نصغ انهاك
 هعالت خر ىف ا ليامت اذا

 نكن

 ادبأ ءاهنا اَقفأ يلئاعاي

 ىعرض ىلع اهاياو ىنايحلتال

 ةنكسم ق لاب ىف ءتكلم ىلا
 تينغذاشعلا مين يب ىفصُأ ناك ام

 اهثاسن لالطأ ل زانملا ال ذا

 اب ناسحلا هايشأو لوقن اننظ

 ومهدعب ريصلا ليمج نابف اوناب
 مهم طشي ناعما شيعلا ىلع مبل

 اب رشثمم اير ”ةنجو -اوأنذم-يل

 ىث لك اهاك
 لل هناطوأ نم كلم تحبصا

 مم :ءف كاسعل ١

 هال ون مه ف كيموعه عمجاف

 ملص نم سل اخ كد و دصقا و

 نائيف ورش يداوغلا هلادع اعرف

 ناسحا و نسحاهل 6 ”ىنغلا ي ركس

 ناجشأ نهتجاه مام هذ

 نانراو عجس اهل ابا رط تاظ

 ناتلخ قلخلا ناو ديدج ىدنع

 ذادبد نب رم الاالكف« اهوهزو
 نايفط كللاب اهلف : تكلمو

 نامعت رادلاو انرواجت م

 ناريصو لاجا نطاوقلا الو

 نايعأ هاش الاو « كدبعل ايقس»

 ناينغ نيئيعلا نم عومدللف

 ناعما ىدبخ ىلع عومدللو

 ْن امظ تشعام مف و « ىترتع نم

 ناعظا لو.تملا كيلق ىري ايف

 نادو هابنخ«نم دولا كناخو

 نا دش لغلا مومه.نإ « مزعلاب

 نادي غبي للا كشوب اهيف ءاجوع



(1) 
 ةايحارورغ

 تفشك دق مايالاو ىلابيللا نا
 اهسئارف نم انأب انتربخو

 أدلو نم لك ىقال' امندو ردد

 انضح نمو انم اوذغ نمحسرذلل

 انمرهأو انالبأ - رباذا_نأ

 عنص يي دق حادقك هل ىحصن

 هلارم دعب أم داحلا رداغي

 هحت أصح اص - انثزراماذا- َىَح

 ةضرعم ءاودالاف قعزناو اذه
 هثداوح أئيف اهمرضن برم لا و

 عن رع مارأ# اذا ءوس ماو

 ادلوابل اموي تّقتاء ناووفجت
 انتدوم اهيفصن كاذ ىفنحنو

 انب رضأ دق المجللا يلااوكشن
 ا

 (باقلايفقرعوهو) هنيثوبيصا )١(

 5 ونكمو ر وتسم لك اهديك ن م

 نوحلم ريغ يصف اًتطاون

 نورمع نورقم رشامهالك

 نوبلاو فسملا لحع امهيدل

 نوضح ريغ هاكرت نمو لبال

 نوقحمب هيف اعمط مد اف

 نوسام مذلاب بأ نم هل احق

 نلوفسمو ىرب“ نيب الكف

 نوروم ريغ ادلجواةيقدا اف

 «لوحضع سفن ىنلدولملا سبأ »

 نوعاطو ماسلبو ىمح نيب نم
 نوءطمو بو رم «نيبىرأ ىتح

 لوب نم دص هنعدص اهفالخأ

 (1)نوتومرح فرو راطمكت ناك
 نوبغم ىأرلا هيفس لكل اب

 نوتفم لءنكل واامج سيل لب



 نوتحملامفأهلاححصالا ىرتتسلف لقعىذ لكىوه ا يوغأ
 نومأم ريغ ديكو تااللضم عدخأ هل ناطيشو ىوغىوه

 نوكرمرهدلالا وطهيلا ىمصم  ةذبانم ىذ ودعم هب بجغأ

 نوفام ريغ ىأرب انريتعاو رعتعم ىأ هشو انمبأ قو
3 
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 ؟نودلاب قوفلا ميب دو ( ةهأفس ةرخآاب اند ىرتشن قم ّىح

 نوضومشيعلارورغنمفرخزو انءداخت لامسأب نيللعم

 (١)نونعمريغاميلخ ىرجيرهدلاو انجح لاج ًالاورهدلا عميرجن

 نونفأىرملا:ملطضم طاوشأ هلطام نأ وجراو« ىنفاو ىقبي
 نوج رعص خش ىفالحا يربح هدا وح ىراسلا رمقلا ىلع نأ

 نونس٠دحلا رب رطلكب انيف ةنماك ءادعالاو لقاعملا ينبن

 نوراق دياخت انابق ىىأدقو اندل ناوجرت لاملا ممجنو

 !نوحشمت اف الانمولشلازرح هَديشوماسرأ نصحلا قاباب
 نونلابس وأرسل مطمف  هتينب هتتاف له رهدلا ىلا رظنأ
 (م)نونخمىأر كد افةينملا كل (4)تمبخدقءوسلاءأوا نصح تين
 نوجسمل-نجس هنصح امناف لجأ ىلا اسوبح٠ نصحت نمو

 نت اب

 نوهوم ريغ ْزع نكر هنودو هعرصمو قاحسا نباتيارامأ

 نون<(م)ت ابخ(,)نانعا سبل ٠ )١(
 ( ىمورلا نبام ة)



 عسسل”

 نوزحملابسقداحلااهل ىسهع. ةلزان هتفاض نا وريمالل ٠ نق

 :نونْضموسوفنع_تنجفزاو- هب تافتربص لهوا اليا زبص
 -نوراهي ىسومتعجف* قل ئه- ”ةعاخ هللا 7 كفاك اخ

 نوهرم ريغ هاخأ باضأ اع اخت يأرولوجشىك انترذع
 نوب رع دعل دمعت رخأت أ هتيم ا دعل ىح رخآت امو

 ١ م١

 لجاعلا ربا

 لطملا نم ةاذةديفتمقواذا 6 ةافصحصيالاب رثفرعلا رأ
 م ىلع لا ءىبث هنأ ىوس امن مهمل نادلا ن 6 ىغسأ

 لمبلاةجاحامابجمتىوس ءىثل 2 ةجوزشلا:ىلايندلا تريتخاما
 م
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 لجل راذعلا ىف فراعا احرم هيف حرمأ تحرف ىبيشحأل
 ىلوتذا ىلطاب نيدايم ىف اضكر تددزاف بابشلاىلوتو
 ىلت نأ, ىرما قمل ءىثب نام زااهءاس نمذا

( © 00 

 0 نامزلا دكت - 0

 معلا نا نمافتز رحأدقشتبسج ١ - ةفرإ سأر ر لعالومأ تل اذا
 مر رغن مكي وم ىضاملار ىلازم هتمرغدق ىذلامرغلارك ذئملو



 مج 5 - ع

 مهيلاب :كلذك انهر هئحصو هلاوكر انهر ءرملا :ةأح تيار

 لحلاكب هذيس نا يقي قلص, .هبيط تعنت ىشيعىلباطاذا
 معنا ف ناك ناو سؤبق كلذف هلاوز ىعارب شبع فناكنمو

)0 
 4 نيحورلا جازم 7

 ؟ ناد” ف انملا د لعل ' لهو -اهيلا ا ةقوشمدس عل , سفتلاو - تاع

 ! ناميمهلا نم ىتلاام دتشيف .. قرار حل وزت ىك- اهافمتلأو

 ناتفشلا مللت ام هيفشيل ى وحلا نمىبعذلا رادقمناك امو

 !ناجزمع نيحورلا ىربزأ ىوس هليل ىفشيب ثا سي ىداؤف.ن أك
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 تشب نأنمرثحأ

 ىوكشلا نع يفك اكش ىتح | , هج نع ٠ تّضرعا لهاجو

 ْ ىوميام يسفن تبادقو هل يئارتك ا ادحو ماهدقإ

 () ىولب 7 ىولبلا ىنمهوت )01( ةلوأ 1 ىوكشلا 5 م نإ

 1 ظ 5200 1 ْ

 ' ىوجنلا دهاش ترم اييحتسم  هلاثمت سفنلايوجن ترضحأ
 « ىوهتسم يغلا ليوط ىلع ىندعأ الأ» : رمشال تلقو

 ىوذع هلاثمأ ىلع تيل كلبهتسهتصاخىنم» :لاقف

 نم لقا هتلوؤضاوبف ءاللب | ٠ نهريقحلا صاع. هلا اذ ممايهالا نأ نم 06 ا ٌُط 0



 مضوم هلثم ف ىل ناكول

 رباع رئاس تي لكب

 ةمّجش هل يدتب نع لركل

 د د د

 هل ىدهع مشلاب هنهوق

 .٠ . ن0 ف 00

 ىورز ةيودحا هترداغ

 ىوزب هل هجولاو عمهم

 « ىولسلاو نملاهيلا ىدهت

 | ىوس' هتديق دحأ ملف

 (مب)

 مزبنم افقو ليخم هجو

 ترصبا نالدادغ,ن أك

 راد مسمو هن لبمتسم

 )م مدتات ةحئان  هتءلط

 مزمنم افقو ليخم هجو

 م(

 هترفتغاف خأ نم لاقم ىنانأ

 اهضاعتمادنع هنم ىسفن ترك ذو

 ةياج نيب ىنسحلا ىأر ىلثمو
 الّصنتم انطخس نم ايراهايف

 مد انيدا طوسيم كردمعف

 اهتمقأ ءىنذأ كلغ ىنتغلب ولو

 امراصم ناسللا بيلقتب تسلو

 وفعلا
 1 لل ول

 بتعم هجو هنود هيف ناك ناو

 بنذم لك نع ب ذلا وفعت نساحم

 فوم ريغ ءاروعلا نع ىضغأو

 بربمو رفم ىجنأ يلا تب ره

 بحرمو لهأب لوبقم كدوو

 بذكساللا مشاكلا ماقم ىدل

 باقتي مل باقلاام اذا  يبيلخ
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 هلهأوهينب يثري ىورلا نبأ
 هز

 لوالا هشا ءاثر

 ايوصن ىتح مجنلا يعارب تابف ابوأتف ىرس مه« ىركلا هام
 ابيطأو نامت امم رثكأب 2ىرثل تدج دقق لادوجا ويعأ

 1 اباصأ و ىانق ى وقأام هلف ىرتلل سمأ هتدهأ ىذلا ين

6 
 طسو الاهنبا ءاثر

 ىدنع امكرمظن ىدوأ دّهف ءاد وذ ىدجالناكناوءىفشت( )واكب

 دمس ىلعبواتلاتابحموقلانم اهيلمرو اباملا هللا لتاقالأ
 !دّقملا ةطساوراتخا فيكهللف قيبص طسوأ توملا ماجى خوت

 دشرلا ةيا هلامفأ نم تسناو هتاحل م ريخلا تمش نيح ىلع

 دعب ىلع ابرق برقىلعاديعب هرازم ىحضأف ! ىنعىدراهاوط
 (؟)دغون مناك املام الاتفلخأو 2 اهديعو الانلاهف تزميأدقل

 دحألا ف مض اذا دهملا دبع سني لف هثبيل دحللاو دنملا نيب لقدقل

 درولا ةرمح نع ىداجلا ةرفص ىلا هلاحأ تح فزّدلا هيلع ملأ
 (م)دن رلانمسيضقلا يوذب ا كىوذيو هسف طقاست ىدب الا ىلع لظو

 لاقفةرمنم رثك | ىنعملا اذه غوص ىف ءالعلا وبأ نتفا (,؟) هيبع بطاخم )١(
 هدعو نم لوماملا فلخيمو هنامزأ نزوجم 5 ! رهداي

 دوعوف هري-> امأو 6 دقنف هرورش امأ , رهدلا اياجس تفرع : لاقو

 1 ةحئارلا بيط رجش ()



 د يلا

 دقع الب ماظن ,نرم رم طفت ”اسقأ اطقاست' "سفن نمكلاف

 دلصلا رجحلا نمىسقأ هلأولو هل رطفني ل .فيك يلق تبجع
 دلألا .:ةنج ىف ديلختلا هنأ ولو هباوشت هع -نأ ”ى رسام و

 دقم نم ثداوحلا لاخ ىلعسيلو 2 هتبصغ نكلا او : اعوط هتفب الو

 دجن ىف سينلا تنحام هرك أذل © ةدعل "يناب تعتم ناو -ىنإو

 دقفلا نّيبلا مجافلا ناك«هاندقف“ - اين وجلا لثم اندالوأو
 دلج الو عوزج نم هبخأ ناكم ل التخا دسنالا 02 ع

 ىدهناكيدبسي_نيعلادمب دعنسلامأ هناكم ىئكت ممل اذ قرملا لق

 ىدعن هب تلاح كا ى رعشتيلابف هدعل :لاحلا فتن ا ذقلإ 5 دمع

 ده زاخأ ىشع تاّزل فكحضأ و  ؟ةهتلكتذا« : هلك يرؤ رس .. تاكل

 هيا دم

 دا

 ىدبعنعتريغتله!يرعشتيلالا !اشحلاوف .الاو نيني ىلا ةناحمر 1

 ىدجتال مدل نمايقسلاتناكناو في تدمسأام_نيما !ءامكايقسأس
 ! نذكر نم نالثت امم سفنأ ى رثاتدح لف ؛ يلا د وج قيعأ

 ادبم وأ كل سلم ىف ةّمش الو >ةمضب كلم تعمق أك
 ىدبأام فاعْضأكنمىفخال ىلاو 2يىسالا نم « ِكيلع يدبأ ال ًنمالأ

0-2 

 هيل



 سصيسال# | مل

 مدجتولا قم ىبيلق ”دازالا ءئبلتا ةولس مهو: .ءىثام 1 دم

 :دنزلا نم ىروا نازحأالل نان 2 اهبيلك نييقابلا كيوخأ .ينرأ

 لصفامريغ نءرانلا لثم ىداؤوف  اعذل كل سلم ىانملاذا

 ١: ىدحوأ«ىقشاو ىنود ابناحيس 2 ةرارح لب ةولس ىل امبيفامف

 .درفلا ةثحويف سنالا رادب يناف ةشحو راد تدرفا ناو ! -تنأو

 دغزلاوقربلاقداصتيغ لكنمو 2 ةيحن ىنم هلل مالس كيلغ

 ك1(

 ثكااثلاون اءاثر

 تنك" (كلع فل سماالاب امم“ مءازعلاو كنإ ىب

 . . .نجش يل تنأ و نامزلا ىضعي 2انح_ش ىل .كفننال هللا

 نطولا ىدنع كراد ثيح لب ١> انطو يل ىايند تحبصأام

 نكسيل ليللا ىفالو سنأ نم -كنتدقفذاو رامنلا فام

 نمرم كال نأ ىنأ رك باقلا ىلع دملو

 .نخ- .متتأاف + نوقرافتو نقف انا مت ! اندالوأ

3 
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 1 تكل رملي 0386 8 .همأ ءاثر .
5 55 

 ىلا هاك 5

 هوما

 منن: ةياغ ىلا. هاشطفم ناكاذا .هريصق لم معلا ليؤط تار

 مهطندل _يعو.تاقوالا:هلاتخلو ٠ واقي ىهو ب تاقوالاهعضعضت
 مص لي مس لعل يس لل ملل يسم ع لعل يا ال م معلا علل ل لامال معل ان ا لس مي م سل يس سس سس

3 
 ا ا م يب م6م3 2م[ ج64 7 كنون



 مل إل

 ملك ام ءىري هللا ريغ كيملو هظعوب ىملك ءْرب ىزعما ديرب
 مكسلايذلءافشلاىدهملاو«ءزرلاىذل هدحوريصلاوزاولسلامهاولاوه

 مظكلاب ت وملاةذخأالإ رهدلادب- 2لهذم كنغء ىلهذمىنا رآتسل و

 مبتمب كيف تبنطأ نإو -_ تسلف انني ةاباحلا بابسأ توملا ىوط
 مركلاوريملاو فورمملاوربلا نم ةديرف ريغ كاند رفأو انمجر

 لظلاف بي راحلاتسن افتفكع  اناطف « لحلا نأ ىمدعت الف

9( 
 هيخأ ءاث ر

 برغيف ىسني ءىثلاك ىنزحالو 2ىتعول نأال « مايالا ىنيلستو
 برقي كيو ىنيي ىدملانأب ايزعمو ايانس ىنافك نكلو

(:4) 
 ١ )١( ضاففابأأب

 ضارعالاب لابقالا كليديت ضاسيف ابأاي فئاجملا نمو

 ضارم الا نم هب تيلب ضرم هاف« تيأر امب ىلع ززعأ

 ضابنملا كنأرل تيسأ نكل ىنضاهكماظزال تيسأ ناام

 ضارت قاربفا اهنع قرتف مل  ةيبدأ ةدوملا اترسحاي

 .ضاخم لبيب هل تيب الدع بقتحاذريكتلا لبحيل ثيدبأ

 ضارغالاكضارعاالا لمجأال ىنتإ كتظعو لب كتوجهاملو

 ةعارشنب راوسضايفوباوه )١(



 ما

 افصنم كل ابتاعم توحه ىتمو

 ىذلا ىلع ,تدروزا كناي لعاو

 انحلا ىخأ هيفسلا ىلع م احلا تسل

 ةربخ كس وهب تعمس نم انأ
 هرهدفنحأت يقل تءاحىمف

 امنا ديعولا ىلع كاخأ رذعاف

 تاسرأ نإ اهنا لبن ترذنأ

 ضام كثاحه ى مزع "ىدلف

 ١ # مم 00
 ضايح رسل درو هلع تهس

 ضان "ىلا نعوناولاالو الك

 ضاربلاب تدنم تالهج ىّتمو

 ضابنالاب ىمرلا لبق ترذنا

 ضارعالا ن< ةفاب قب م

 (ة*)
 .بابشلا ةرغ

 ام ديصلا تاالابح بابشللو

 صب

 داادصم لك اهب ردبإ ةرغو

 داقتأ داهنم هددح اليك هفنور يصمأ هلاومصن

 حدق فصوأ

 ىسل ِ + عئادبلا نم 0

 ىح 6 ةحالملاو نسحلا ىفو

 >أ لب « ةحالملا ف بحلا مفك
 اهارت ىتح هيف نيعلا ذفات

 توّدم 4 ءا_ه الأب ءاوهك

 ح رحل ريكي مل ءردقلا طسو

 ( ىمورلا نبا ه)

 فرط لكى بطي و « لمع لك
 فرصو قح فضاو هفونأم

 فرح يغاشإال ناكذإو ىل

 فشتسملا ةقر نم هتأطخأ

 فصأو كاذب ققرأ « ءايضب
: 

 فشرل رخص ملو 4 لاوتم
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(5) 

 ) 1( سمحلا نم ىلوأهب كوربلانإ هل شا>» :_رعشلاهولحنذإ_تلقدق

 فذلا غباس امجو لهن حار نم اهقنأ لاوق الا نم لوي ىنأ

 بحععلا اب ىعدي نأ 4 رعشلاةلحن نم هت سانلا 8 تماخظع نع ىلوأ

 (©) بصعلاب_رماماذا_ هافق هل اوبهي نأ موقلا ءابح نم هبسحو

 بعل الب ىعدلا وأ دفملا نم ىتعي هتحاب ا"وسكم بسحأ تنك“ ام

 برعلا ةداس نم هنأ ىعدا اذإ هتلي وط ىف ىموم فاأ ىلع ىنهل

 بسنلاورعشلا مقسوهو« رعشلاف مهاكس اثلا ميرزق ىنإ»: لاقوأ

 بسح الو لمع الب ؛ ىرتحتلل هر م كاذ الواو 6 ىحنأ ظمحلا

 برحلاوذ هيفشتسي كمحلا كلذك هل ءاجحلا ىفشت مؤالا نء ءاد
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 باو )0( أبمخ مث ما م نم رف هل ىدهاام ضرت مل كارا

 .- ل عا
 بطحللرانلاضراوءعدقلا ضم رم نم هل هلا هبدبم | ىذلا ضرأف

 فتلاودكلادع ؛ثةلاهرعشنم ابب ىرتحبلا ىّتأي ءايش ال احرق
 مساس - ب مييسساللال

 اهعيط (4) سانلاتاعامج رماذا (م) هتيكل ىنعءبنذهبجويف (؟) ودعلا )١(



 باو تلك

 امل نوعماسلا ىغصي نيح اهن اك

 اذإ (؟ )ءانبلارذهوأءبراقعلا يقر

 ءهل ساحتلاف :طاخءىحج دقو

 انهو انه نم هولمنام نيمس

 هلئاسو تدك أ ناف « افع ءىسي

 تاكنئاذا راوغمل("2 ديلولا نإ

 مهبل يق ىتوملا ىلع ريش دبع

 الاح اسال هارت لازت ناام

 الطب ال_سبأب هيلع ريخإب رعش

 ه. نولهاحلا هوعمتسم لوش

 هلف هتاراغ نع فك اذا ىح

 ى رببيملا ىمح ضفانك رعش

 هذ رمومه6 يوتشلا(؛ 4) قرغااهن 01

 . 0” دي

 تخص ىف زناردجلا فعش لءاوحضأ

 ! بهذلا نم هيفام لئاواللو

 تاسع ريغ مس رص هلم ثمغلاو

 تاكلاو سأياا ديدش اصل داجأ

 برتلاو , و 0 دعي نايملا سف

 شجن مالكلا رح !١

 لا فاسقإ وضموم وقبالسأ

 بقر ىلع هانا سأنلا دشنإو

 «تيفلاوراضملا رعشأا,تنسحأ»

 برك قهي وري نمف « بركودارب

 !بجحشلاوح ورالامو حور ريعل
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 تاصن ىذلا ىسع ىلأ ءالعلل لق

 4 نيفئامحلا ليل هللا فك”هر و

 مهرعش سانلا ىرتحبلا قرسيأ»
 هشدل

 (0)ىجر ىف“ )ل الالوصن «ىهاودلاهب

 ؛سي ىلا يذ ص الا لاك تن او رهج

 عانتمال 6 حالسلا(ه)قب رغلا(:) ى رتحيبلاو# (س) نيئ انما( ؟ ١ رجلا نمناعون(١)



 سنا سس

 هقطنم )١( حاور الازرتي ةراناو

 اوبكر هلبق اسانأزا « هلكت

 سلم ريغ نيبم هيف مكحلاو

 هلوقم مطق بجوأو « داجأ اذا»
 ادوق هلت فبجوأف ءءاسأ ناو

 هب لسحأ امع ىلئاسلا اهبأب

 ؛ بطعم هادإ «لوهحلا نم ىمع

 ءاهرذحيفنيعوذ(”) طراوملاىرب
 هل ريصب تأاز أمو « قىارعش بنعا

 «بصتغمو لوتقم نيام قلملاف

 0 بشحلاق ساب هانادقام ن ودب

 بتي مل « قحلا فالخ هيف رول

 برالاب سانلا ءارعش ىهد دّقف

 .«للسلا للعىهبأ اذا « تيك نك

1 7 00 

 بطع يلا ىدأ ىمع عدب ريغو

 بك رااوناقذ الاىلااهيف علاو

 ببللا مطاس رون لكن ع ءايمع
 ديد

 ابلقنم تابقأ دقل ١ ىرتحاب

 :_ىتعراقك سس ماذا كا لئاقوك
0 

 امل ءايمشالا ىفش ىعدلا تحرصا

 باقنمرش_ىئباجه تيستكا موي

 براطشمنيحاذبف ءنوكملا عدد
 برذلا ةب رذ ىعذتت كب تحبصأو

 نانقينن

 بدللا ىف ا نيكسماب كسفنا ذخو هج تنك امرذ ةدايعاب ا

 بضغل !ىدل ىنف رعاف « ةقاذملا واح الج راضرا| ىفىنم رعت تنك دق

 بطر ىنتجم ار وطو « نينتجملل ماس ىنتجم اروط هيف « ىف فرعت

 كلاهملا (©) اوباص ىا (؟) حاورالا قهزي ()



 مءافص نماننيبناك امنيأ ؟ءاقللا كاذ ميَر نبأ ىخأاب

 ةءاخالايحصلاصلخملاكنأ 2 ىكحم ناكدهاشقادصم نأ
 ءاقللا نسحب ةهرب تيطغ تاونه ىقجاح كنم تفشك

 ءاقدص الاب نونظلا ءىسأ- .نظلا ءيبس نك | ملو- ىنتكرت

 .«ءانسح اشحىف ءاهوشبر» اعنش ىنيعل تدبال_تاق
 « !ءاطغلاكاذتمن نيو | رتس نكلع تكتهام ىنتيل »

 «ءامتق ةبش ءالظ كنع تاجئام افاشكنا ال ول» : نآق

 ءاملظلا ىئثاوغ تافشاك تافساكنم نكب بجعأ »:تلق

 ءاضتسم فساكبرذأسح اصلاب 'ر خلا مم ىتتدفأ دف

 ءامع ىلع لزب مل هنأ ىلملا دبع بجحعأ» : نلق

 ءارزالا نم انتعسوف كل دعان تلازفةببش ىشكنك

 «ءايخطلا ةبامعلا تحنّةر ملا ىلع نوكك نأ تينمو

 ءادتهأاب ةرجو الالص دو نم ىلثم سيل هللات»:تلق

 ) ءابن الا ةدافتساب الدب ىهبدص رتس تددو ىأ ريغ

 ءاوه بلقا ىوحلا ل خو قسلا ىلع وعف ىوهاذه» :نلق

 ءاود الا نماك رهدلاهأ لمحل: دوت نأق حلا ىفىبل



 ل ياس

 ءادعبلاك تنأفالاو .ريتعرقتت نأ قملا نمل

 ءافشلا لبق ءافشلا سال 2 ادلا ىذ ءاد نعسيبطلا ثحن نا

 «ءاجوع ةلخ لك امس, موقف باتملاو فثكلاكنود
 د

 تن

 ءالخبلا رئاك اظح كي ءس نمىل بتول كبه!ىخأاب

 ءانئنم ةحار سفتالدف ليمج در كنم ناكالفأ

 ءاوشعلاك لظي ىتح ()ةو علا هؤاطيا قيدصلا ءارجأ

 ءامفشلاو باحصلا نودثلا ءسىلع الكتا هيساكرات
 ءاقسلا قام قاره ىتح لسخ ام بارسلا هرف ىذلاك

 ءاجرلا نتم تمطقا ىرهدل» 2وجرأ تنك ىذلا مساغلا أ
 ءاخرال' ةراتو اروط ةدشال كدم, نم تاجاح ركب

 ءافغالا لع ()ةنىذىدنع  رذع كلثمل امو اهنعتمت
 ءادعالا مم ىل ترءتتت اناوع ىرخأ تاأسول امس

 ءازهلا ءوس تيقوارورغ ى ايإ كرورغ نم كيزاحأال

 ءاضغالاب كيلع لخبا ك اذامو ثيدحلا كقدص ىرأ لب

 ءاذق الا ىلع ابنافجأ ضغ 2 ىنيعقح نم سيلو ىنيع تنأ

 ءايلعلا ارذفلا لحير مالا نمسيتأام لاثمأب ام

 ءاثلا ليمج يرتشبالو س انلا ىف دماحملا تسيل وءال
 1و وسما

 لقع (؟) ىده ريغىلعدب ريسلا )١(
 ينسي ا إي سبل مسسسل



 تك

 ءافوو ةحامس نم هلت

 ءانغلا لذب كاذ كلعل ىأو

 ءابالا لك رامالا ىنَأب ون

 ءافج نيفد هروبخم تحن

 :أ يذلا لحملاب لح نم سيل
 احمس ءالخ اللدعولا لذب

 علل قروي )١( فالحلاك ادغف

 رشبب كنمقيدصلا ىضري سيل

# 
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 ءاهدلاو اجحلاو فرظلاوةقرلاو ةثاءدلا اخأاي ! ىخأأب

 لمع ريحو ىنلاه اعر

 ١رلاو فصنأ ١ كانه مهاضرو

 اصعإو كنم ةأاهدلاس ارتحاو

 ىناوللا فاطالا كريبادت نع

 بدم ريويط ىف رسلا نم لب

 وملا ىلع ريد ىذلا لاخاف

 رْملاَف نقلا كسارتفا نظأو

 حالا مدالا ةعقر نأىراو

 طش أ سعات“ تاسل سانلا طاغ

 ٠» 3 ع

 بعأي نم كريغو ام كح تنا

 ىفخأ موقلا ىف بدي ركم كل

 يماهتسم ىف لالملا سسد وأ

 غلا لظ ىف ءاضقلا ريسوأ

 ءاسألاب نييعاللا كذخأ

 ءابرالا ىف كضر قداو ما

 ءافعضلاو ءاب وق الاب كف

 ءاسملا رستسم ىفخأ نه

 ءاشفالا

 ءاحرالا

 ءادرالا ةكيشو ايائنم ن

 ءامدب اهتللع صضرا رع

 ءابعلا سقنأب نكلا جئر
 ءاسنلا ريغ لاحرلا نإ ءب

 هب ومع ههدأ

 رئاود ابورحم

 ءاضع الاف ءاذزغلا سبدنم

 ءاضغتلا نم ةياغ ىلان

 ءاوتل ا هدز را نهىلات



 س54 اس

 ف

 ءاطمش ةثرزول تستكاف ابيلا اهنمو ابل ايف بد

 8 . .. ىعاغ
 ءاحمس هَل ىف ريحتلم 2<بابش ليلتحن سشلاىرسوا
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 ءاركنلا ةلتالا, ابطقع قولا نم تش ثيحماشلا لتقت

 ءالسرلا ليعليتمالو تا سلا ىفكنيم رظانامريف

 ءاك ذنمروص٠ باب رهظلا ربدتسم تنأو - اهارن لب

 ءاجيبلا سراوف ىدري وهو ىلوي, اظرق كاوس انيأرام
 ءارو نماهب كيسرب نيع ضرما قرطمال ىكذلا داؤفلاو

 ءارقلا ظفحأك اميمج هيدؤتف ارهاظ تسدلا رقت

 ءار“الا رئاج راجاذاك اذ ىوس امف باوصلا ىّتلتو

 ءامشو ةورثنم ريخةح  ارلا اهعمةغا' ناىرتف

 ءارمالاو نيفرتملا نمب وحصملكنع تبغراعدقو
 ءادج نمابسارم ىفامو ع برا ةملا ةراجتلا تضفرو
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 ءاذبلا لوطو مهتيلخفمع دب وا ةبجنم ن ولذاعلا يذه و

 ءامص ةميمس نْذَأمصلا كمئازع مبنع تضرعأ

 ءاحصتلا نم هلا ىري شف يخأ لول ثرثكن مل نيح

 ءاروع ةروشم ىنيعب راغ 2 مل ىأرلا ىذ ىأر حصصاذإو

 :ءاردك ةشيع ثبخ انود لوضفب ةشيع بيط عبنمل



 ءايملاحارطاوفوحلاوةلذلاو ةناملاو 2سفنلا ست

 :ءايبغالا ةنطف هنعءترصق ظحب تزفف ىبنلا تمعطأ لب

 ءاور ءايح ىف نمالاو ةدّفملاو ةنايصلاو سفنلا ةحار
 ءاطعالاوذخالافائيكحءثتن ئطعأو تذخأ ىذلاب الاع

 ءارصبلا نيعأ تاف هلم ءىث كنوفيال لقملا دبهج

 ءاورلا حيبصلا فئازلاو سا ط الاحضولا نع لزئتسم ريغ

 ءافتك أ دعب فيبالا داهتجا ام البد: حدكلاب ريشملل الئاق

 ءايقشالا لكرم صرحلاا] ىقشل ايكرم صرحلا برق

 «ءافعلا لذ تابمتملا ىلعو ائينه ىتأي فافكلاب ايحرم
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 ءانفلل رهشم شيعل مس للا ىف ريشي ءىرمال ةلْض

 ءاضَقنا ىفامئاد رمعلاوءثر اولل ريطانتلا زنكي ايئاد

 ءاّنب زئك زونكلا برل تن 2 اك ول« ريطانقلا ةرثك اذبح

 ءارسالا نم هنأ الهاج اريسأ ريسألا محري ىدتني

 ءارسلا ىلإ الو البجرث ايلا رئاحلا بهذي للا ىلإال

 ءازوحلا ه4 دهىلع هنموهو هيدي ىف هلك ظحلا يسحمش

 ءامنلا لجاح قاذامو « فحمل ميعنلا لجا ىف سيل

 ءادعسلا نم هنأ ىريزن اكذإو «ىقشلا فاخلا كلذ

 (ىمورلا نباد5)



 سل ع# ب

 ءاولمت الب هنيع ترن ىجىأرو هب رإ يذٍبسج

 ءابوحلا ةكسم زارحإو ض رعلاوحراوجلاو :ريدلا "ةحص

 ءارثلا لوصف نم سانلا ممج امم ريخلا فراعل ريخ كلت

 ءاوه الاسباب اويلو ءق ام“ ةلاصالا ىوذ نماهلو

 ءانبلا شئاع شيع امنإ شيع صفنملا رثكملل سيل

 ني

 ءاصوغ ةطخ نونكم هنع ىفخي سيل ىذلا مساقلا ابأأب

 ءاحن الا ضماغ نمهاوسو 2اياج تركذام لك ىرتأ

 ,ءالنلاب هلثم زع ابر 2قيدص ىنأ كيلع ىقخيم'

 ءارمق ةليل ىف اريصب تا يشاعت نكلاهلالا رمسلال

 ءارغ ةوحض ىف ةراهن قسملا نع ىمعأ روق ء تيت لب

 اموال ماركلا قوتح زر ْايذلا نامزلا مم ىلاملاظ

 ءابع الا حدافنممسع ىهو تحضاف كيم ىتجاح تاق

 )١( ءافللانودكيدل يظح ناك نكللو فيفخ لئحم ابلو

 ءامشالا هفانت نماثيش كلل ف يف كب قمرح رادقم ناك

 ءاطولا ميمذ هنكل «ربسظلا ءىطو ىناوتلاو «تيناوتف

 ءاجرالا ىلا ىتجاح ىف تلم نك « ميشتلاىرينمم تنك

 ءاوثلا لوط دعب ترذع كنكلو تيءعس دّقل ىرمعاو

 هفانلا ريمسلا(١)



 مسا ع لس

 ءاير٠ نم ةيعش' ىعسلا ىف كريزعتف ءايرلا رع هزئتف

 : : ل اباط ىف تاياع يادجت سب ءاضمو ةنوذ الإ تاح  احلالط ؤذ كلغ ىدح سل

20 

 ءاضَقلا فكل اهتلسأف كي وةح تذالف

 ءاب“الاو تابمألا نم س انل طوحأ هلالا ءاضقو

 و. | 3-3 0

 يس ايس 10

 ف

 .ءافللا ديدش انطاب اضره اضيرم ىحضأ نيمرلا نأ ريغ

 ءارتمآ بوش .هيفوالإا نق وب هلا ىري أرما تدحوأم

 ءامسلا كيلم ىلاالا بغ ارلا بغرام نيقيلا مصيول

 ءايبنالا بتارم ايلع كلت ادج كيتاه غولب ريسعو
 نكي

 ءاطاخشلا نم ةثحو ىنداز اسخم ترمظافاشحوتسم تنك

 ءاديىردصتبصأنكلو«م وللاب كيضع ىلع زيزعو
 .ءاودلاك هلا «ثفتلا ىلع ه رذعاف كلخردص(١)تيودأتنا

 ءاشح الا فتحدق امعف ءىل ٠ ذعنم كتباصا ةحفل نكت نإ
 نيل

 ءابد الا يف نيرَلا عاطتناب هيلا راثملا رك نأ

 ءافراظلا مك" اح تلزامو . قلاب ضفاف 1ك اح كانلءج دق
 ءادعلا لهأ ءادعلا ب وكر نع ىبنتو قحملل قحلا ذخات

 ءادب ةتيصا )0(



 ءايغو ةلاهج نمالوءكل .قفنج نمزامصحلا ىتؤي سيل

 ءاضترا نيعب ىتجاح ىف مس اهلا وبا كوخا ىأام ىرت له

 ءاد الا كششوب ىل هبلاطف ءاب ولي محبصأ هيلع قوقح يل

 ءاضيبلا ةدوملا ريغ ءاضيادب هلع ىلدتقا تسل

 ءاعدلا ىلوأ باحأ مهلا ماعد ول خا ىنأ وأ كات

 ءاوسلاب هسفن تاذ نم لذ بام لثم هقيدص ىضاقتر

 ءادلا زب زعاب كيدفأ مس اهلا الاي اذئاع : كيدانأو

 ءافك الا نئامت ليمجو 2باتع نمقنال انيضق دق
 ءافعالا مساو فصلا رضاح ىناف باتعلاو بتملا عمو

 ءانحشلا ىذ ريغ ردصلاو كلخنم ناكيذلاك دولا كلو

 ءاضفلاك اهناف اعاسا كيف قفاق لثم رذعلا كلو

 ءابتنا رغب ةدم ابل دسملا فلأ اهناف لمأت و

 ءامرغلا لوأ كيدع كت باف: ناسللا قلطأ يذلاو

 ءاجملا مسا, باتعل وعدا كت باع نيح ةلماغ كنمفخأ مل

 ءايفص الا ةوفص ريغأبحاص ىباتع موسأال ءرللا اناو

 ءالهجلا ةمالم لبجو«م اعلاو محا اذو مهتم اجحلا اذ

 ءاع ءاد جالع ىطاعتت 2تبيبطل الهاج مال نمذإ

 ءاوق ءالخ لزنم ىلع وللا عيري لظي نممتسل



 دس ةودسل

)00 
 بذالاف لا

 قيضلاحلافوتررطضااماذ رضاح افلح وذل ىنإو

 قيطي الام هللاب مفادب قه رم ىلع حانج نم لهو
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 )١( لولبأ رهش

 ءاسملاو وملاقرو عون لكن م تع.تجااذإ«لوايأهك اوف الول

 (*) ءاريغ(") نيلاجلاةلئاه ىلع «تاءتشا ٍتمىسفن تامخللملاَذِإ

 .(4)ءاوجس حب رلاو_انمجاضمهيف تدرب اذا لوليأ ليل اذبحأب

 ءاثحأف ءاشحأ نيعيجضلا نم 2 تفتتئافدلحلا هيف رقلا شجو

 ءال الوجلاءافصنمابل(6 )نر هتحفصف ىراسلا رمقلا رفسأو

 ءاينأ ناحمرلا نماهيف كيتأت ارحس هحمر نم ةحفت اذبحاي

 ءاضيب هلل دب موب لك ىف هدبعت رهش نم تئشام هيف لق

 (:ة)
 ةماعلا سيل

 فس اذا رورملاوءاروط رقلانم ةهرب ىمأرا اناصحإ تممعت

 عر ةلاصالا دعب اهب ىرزأف ىل ممعتلا لوط ىهد ا-هف

 ملصلان م ىلعترجام رتستل ةليح ةماعلا سبل ىلع تمزع

 ةيهاز )هر ةنك اس (:) ربقلا ىنمإ ١) نيون اجلا )0 ةيموراارهشالا ددأوه )0(



 لمس جا

 عزفلا هتيانج نم هيلا تلامج ةانج ىلع ناج نم كلايف

 عفت نأب بجعأو دمج ىلع ىئاود هداج ىئاد ناك ءىش بجعأو

)0 

 اخادخطت ءامع حبر تفشك م 2 ىتبامع ىلجف ىسأر فبيشلا ادب

 اخلسم لسيللا خاسإ نآهريشاب“ تدب اذا- ىلجلا حبصلل دبالو

 اخخف تشعزناو الودعم ناكدقو اهتتمسوق رماغلا ةأسنق تحضأو

 اخزْرب توصلاو صخشلان يب وىعمسو ىرظان نيبىوقلاناصقت ثدحأو

 اكترس ٍضرالانمابهسهنودتوط 2 ىتحل صخشلل تقاوف اذا تنكو

 اخس رفداعدم نود ىعيس لاتغف ةوفع ىدانملا ىندانب تنكو
- 

 اخسنتل الا لبق نم تيلمأامو 2ىئدج خر هدلا فورصتلاف

 اخا اهل بابشلا مايأ تنك دقو ارتوم ةاتفا امع تحبصأو

 اخيش ثداوملا هتوشا ءرملا اذا هناف كاذ ناك نأ بجع امو

)00 
 )١( رعاشرَتف

 بيراعأ نيب ششعم بذنم عوجأ رعاشو

 بيك أنعلل زارط اهيف بسسس نم رفقأ هتلس

 0 ظ لبتسملاوبأوه(١)



 دل الا

9 
 ! ىدم# فختسا

 «بواسم هيف تانهب هنكل 2« قلتخ» : تلقدنءيل لئاسو

 بولصم وهو الإ نسحب سملاف بدأالولةءالب ضر عولوط

 هع "5 ل 1 1
 ١) )بوبنا هنمريحفموص و تس هبناوج ف نكسل ولي وطحسمر

 بوسعي_مسجلا ال -لعلاو حلا ىف ؛هنزاوي ول هنم نزواو « ليف

4 

 )3 )بوعلم متشلاب هموط رخوالإ هكرات ريع ىلأ مدفلا ملعيس

 ب وطخم ١ وق ىف ىدمح نإو هب فختسافهِلءىدهم تض رع

 بورشءولوك امو(حيبقلعف) هنوه لج نمي دماحملا امو

)06 
 , (؟) ءارعشلا سؤي

 ! باتعب يروم! لاجرالاب هلكو ريم الا ىف ىحدم ريبأ
 باوش ىنباثأ -بيث اهف_ هلأ ريخمل ةيفق تلق ام

 بايخ رعاشب تنيقلال هنامرح ىلماد انأ نث ىنظ

 باهلالا |وسأ لوبمليو مهايأ روسي ءارعشا سؤباب

 هللادبع نب هللا ديبع يف اهلاق (م) عواقم (؟)ءافوجةيصق )١(



:0 
 )١( هلهأريغ ىلا سستنملا

 ابيجع اطاغ ىتفلا طاغ دقل ابيشب ل نأ مهنيح (؟) نبيشت

 ابهش نابيش نكرم نادلولا هل «ىحضيس بطخ نم هلل الأ

 د

)65 

 ابرع اوحبصأو « اطيب اوناب (")انتومب رشمنم تبحع
 ايحع نأ ناييش هاوعد ىو هيف نإ ءرقصلا ىأ لثم

 ابامئاف ءاييكلا هسمذإ هتابج ىلع (5) اجاع هاني

 ايهذ < هدج خرز لوح ام ءديمسلا هلج هبرع

 ابسنلا برع قدص ريسكأ اهل « دودجلا هذه اذكهو

 بأ كببأ نمو الاح كل اح نمرتملاا أر رهدلا كلدب
 انهو ىلا هلاين ركشب طظرّشم هلالا كارزف

# #0 

 ابرغ ابلصأ ناك(ه)ةعبناا طبت هوانا ايرعا

 اينعلا رمت كوشلا اسرغ ول ةدلاوو دلاو نم كلك
. 

 اطر هذهو اذه صار نم ثر هزه ناز ول لب

 لباب نب اوهانت ادع (م) نايش ىلا ذك بستناىا(؟) زباب نب ليعامماىف اهلاق )١(

 ٠ .هلملاوبأ لوي ه هيقو ىمقلا هنم لمعت باص روش ع (هزار 0 ايمجعأ )5(

 هترك وهف رجشلا اذه نم لهما يب اينقلاب راعي شح ولا نا يا.



 0ك
 داهزأا

 ممونج قاجتت

 فئاخ نيب مهلك

 ى ركذ ةذل | وكرت

 مهاذا  مهارت ول

 اوهوأ" مهاذاو

 ىرتلا اورشاب اذاو

 مه ويع تابتساو

 اكلم »: اوعدو

 انونذ انع فعا

 انونذ انع فعا

 ان نكي منا - تنأ

 هباحإ | ويجأف

 مكسوأ ىل اولدباو

 عجاضملا ءىطو نع

 عماط و ريجتسم

 عجاوبلا نويعلل
 مباص الاب اورطخ

 عر وهلا رم دنع

 عرا وضلا دودلتاب

 عمادملا تاضاف

 عيانس ٠١١ ليجأ

 عشا وخلا هوجولل

 ماودلا نوال

 ؛هقاشثيخ رفاش

 : عماسملا ف منا

 عئاضب ىئايلوأ
 ٠ ىعلادو ف امنإ

)200 
 جسوعلاو لختلا

 هاننج نع لمانالا هب دوذي كوش ءادبا ىف لخنلا انرذع

 ( يورلا نبا



 اكوش ا

 هاه ىمحن دع رهظأف

 هان رمث الب ىدبأ نوعلملا جسومال اف

 اميركىج هيف نظ هارب

3 

 هافك هانم مول هاك فك مفدل

)4 
 ءانفلا كوغ

 دشح الو زعاخأ بامتالو دحأ ىلع ىتتال ةينلانإ

 نحل تسلا الف

 ددعوأ تئامددع نم ليالاك فنك وهو هنا ريمالا اذه

 در للاو ضيبلا سبل وةامكلازب

 درطلاكعورلاةا دغدا رطلا ىرب

 هنديد « توم] باعتسم لك نم

 هتكش توما لاادب الا صنقةداتعم

3 

 هب ماها ىاو كلاه نم هلل
 تح رعداذك باسر هقرؤم ىرعع هدعل ةلمم 1

 هدعاس" نيع ؛ هل كاب نيب نم

 املءوقرال رود ىف ةرسف
 م «نيملاعلانيب نزملا ىتيوس
 متدقفذا مف كوجشتشتب

 انزوول كنمتومو ةاح الدع

 دم|ىفدحلا ىرخأو ةاحلا ىرخأ

 دمر ىلع امس تلحك امنأك

 ددحلااهباوثأ ىف سانلا كي ىجيضُأ

 دمك ىلع ى وطم رخا نيب و

 دعصىف ءاثشح الا المةرفزو

 دغرلا ةشدعلا ىف مهنيب تيوس

 دقعفم ريغ مهيف كدفر تلث

 درب و صف, 3 كلدي اده



 ل مهو

 دلملاو ريصلا ركذ نوسنيمويلاف انمحاورك ذينأمهتيسشأ تنكدمت
 دب ريخن اهوسأتق نامزلا بر ابملكي ناك املك مونمت اك

 (هد)
 ةرساجلا ةقفصلا

 د اص نب ءالملاىنع اغابأ الأ
 هواطع مج هللا نحتحت ناف

 تا ىّتح فو رعملا كفن تب ا

 ىغتب تك املك نعتنف زعدقف

 اهدوحست ا ذب سفن ند قاطأس

 هاكر هدلا نع ابتنغأ سفنلا ىه

 ابقحتسم اذإ اندلا ىلع ءانع

 مكنم دجو» سدل نأ مكينوبل

 اهرورج مكيف ءاملا ناكر نأو

 ابعولسه ليلق سفن ىذ ةلاسر
 ًارغواط مج سمشلاف «بجتم ناو

 ابعورمنأءطاو ىسفن سأيلا ىلإ

 ابعوضخ ءاي ربك ىسمأف كيدل

 اهعوكر ناصي نأ اَعيمح ناكو
 ابعونق اهتفي مل ذإ ءابهتعانق
 اهعونم هبدل ىثبت نمو « اهاغل

 ًاهعواخ نكل ءدجلا باي ثسوبل
 اهعوزنما ركلام وقلافناك اذا

 «ابعورضةاث فالظأت ربشأدما» :ىبنلاووذلاّفءاي'ر م مك ان دبج

 اهرامث بيطتنأ تارجش تبأ

 ةداس اعرذ تّقضام اذا ىلإو

 ىقتلانا_ىااوقلابىفاوبقلا سلو
 أعنارم هيفدك لضف ىف دجن نمو

 اهعورفو ابقارعأ تديخ دقو

 ابعور ذدالبلا راطقأ بااوحل

 ابع وحشه و اهدد ف مكع وحه

 ابع وترمأ وس ىفال_هض رعىتف



 ةرغب نحت وأهم مك انوك

 عماطممكسيل !اهنمتع أ مكو

 مك راثعلاطف ىمعنلا مب رسل

 نانفنت

 مكظحةحضبايندلا مّمس يرأ

 اهغاصءاهوف ءاهوش مكتودق

 ىتأ رعغماذخلالا وقتنك ام و

 8 >..طل ىنإو

 ابحورفاباطعلال اح ىفانأ امو

 امانج ترضو ا ةدلاترسدقل

 أم طيتغتالوا دللسأت الف

 ابعويب حرب طبغتا مل حئادم
 :اهعوزأ مكي !ءالمكنعو تدضأف

 'ابعوصن اهتمدوساو(١ )امل انذأب

 بع وفنو اهرا رض اهءاد ىفش

 'ابع ونص اروطو“ لاوقأ هوشم

 ابعومس مثالا ىجشتىتلا لوؤق
 ابعوبت اهافق تلو اذا ىريغو

 أبعو زج اياليلا لاح ىف انأ امو

 ابعوسل ايرأ موقلل اهجاّجف

)0 
 بويعلا عمم

 صقنلاو راملا رقتسماب

 هناوسل تسل ىذلا تنأ

 مهتاوسو سانلا فئاعم

)00 
 ارشأىتفلل تداز لاملاةرثكو

 صحفلا نع كثأب زاخم تنذأ

 صخم نم هللأ ىمعنل اللو

 صخش ف ككانمىل ثعمح دق

 :هلوقهت ايمو زل ىف ىنمملا اذهىف يردءملاهلاق امل مجأ ند

 ةيف امض ىشنلا دنعرئعبوثلاك



 مد ميت

)03 
 ةلزعلا

 ةحاربتذذتلا امف موعطلا تقذ

 ةءاقا بحأ الف قيدصلا امأ

 ؟ افءىذتودملا ىرأو

 ١

 هيرآ هر

 ةطقس ءونبال اًميدص ىنر

 هتدجوف هترشاع ىدلا ىنرأ

 مه رورسزامزلاناوخإروج نم

 اوفصا# ءافصلإ ناوخا نأولا
 ص ا

 مس ر اوم مل اموق بحجا|:

0) 

 رارش الاو رايخ الاةبحص نم

 راوغالا ةهاركو ىقلا رذح

 راذعا نع قاما اذه ترحبف

 راه ردص ردق ىق(«هبيع نم

 راثع لقأ نع كل ايضاغتم

 راطخالاو لاوحالا لضافتب

 رامم الا لضافتب اوحرفي ل

 رأو هيدل سودرفل الإ

 بجاح رساكنابضغ بجاح كو

 هةميح

 هردق مف رب هللا نأك لي

 ىمالب ىممالظىارام اذإ

 رسسكلاب ريسكلا نمهيفامهللا ع

 رزن قطنم نمو ربك نمكلايف
 ىرما نم رخص وى ردق نماعحاع

 رقو نمهيذأبام « اعيمس مصو

 رخصلانمىسق|باد"الاىلعءبولق مهواقن' با جملا مثنمو
 دام  ععم

 انت تا



 دس مه8ب

9 

 زب, زع دمف
 هفغباتلا افهلت هلثلو كلاه نس دحم دقفل ىئبل

 فاخئالامهنمفاتتفوسزأ 2ةسيلع ىهو مايا هب تكتف

0 

 ورم أفق

 ردغلاو ةنايخلا حبق انرك لِ 2هبجو ناك نإو« ورمافقانّمشع
 رحهالب لص و ورفهافق أمأو هدعب لصوال رحهلاك هبجوىتف

0 
 فسلا

 زملا ثنأ هدحركذ "ضع فكلاهب تكسمت -اام ريخ

 زه ريغ نم هاتحفص تدع رأ الإ « كدشعب هتلمأتام

 نب لك ىلع هب ىلامفع ردلا ىلإءاجشلا عزفأ هلثم

 زعم نع انزاح وأ نحم ىف 2 هاتفش تممصأ لاسام

/)) 
 عيدوتلا فقوم

 تاتسشب نذؤم نيبلاو ميد وتل كريص عاتتما ىسنأ تسل



 دلل 688

 طرلاؤل والك ع ومدلارادحناو

 ىتضبق دقو ىوحن اتافتلاو

 > الاؤقوشالوىرج الاقمو

 ّصلاو ةءالكلاب هللا كطاح

 تاحر ةممادم نم ىوه م

 ىناغتلا لاح ىونلايدبأ كنع

 تاق رألا ةملأ ران ءاش

 ! ! تاد.أملا نيعأ كأ ةوو من

)0 
 ىنالقلا لاوط

 ثيم ةفحك ابن دلا امنإ اللا

 مهدشأ و أمل مذ مهمظعأ و

 سهاوتلا ب الكسلا لثماهب الطو

 !! سنالقلا لاوطموق افعسشاهب

6) 
 راظ

 كركم بومعأب كنأ ت

 هشاربال اةدو كرطمأ ارااغ 5

 تغبنأ

 أو, بيصأ نم تادصةةمدئاصق

 لك نم
 اه.سيم_-ضرعلازود_ذل ا رشاس

 ةدب اف أمنم دبا كيت

 ىخرملا لوطلاىدنعو

 مكمتشا نيح ىناسابام هلا

 ع س

 امب ةاورلا ىنغاذا زنه

 ابتنعأ

 ص

 زجتر تو ىمتشف رعشلا دصقت

 زرحلاهبايحت الو نوصغلا يراع
 زجرااالرجزااكانت'تزجرناو

 اوزمْصدقس انلاءارعشابل ىحضأ

 . زينلا ملي الأ“ ءرملا مزلتو

 زفتحت و جوملا فلخج وما ِ

 زجرلا ةرادس

 زوع مكن اوس نع ىنالو ؛ ىع

 سلاو دي أاصقلا ن



 ب 6 مايهاح

 ةنلا سائل )١( ىلع ابأ
 هب لدملا ىلع نوع ىغبلاو

 اضرغ نكو ايمار نكفءالوأ

 ةعجار ريغ ءوسلا ةلاقو

 اذا ناسللا مراصلا مقتيا

 ةقا كيخأ اشو عجراف

 لجر أب نيف ءالوأ

 ىبأ رك ذل اهدس دم' الف

 فرش اخأ ادجام احه نمو

 هب ىادي تمر مس لكو

 هل هابملا دحست ىذلاوف

 ابحمام ءاحبلا برح ترذنأ

 ع )لب ءرذن”سوؤرلااهيف ساو

 هب ا تعمس امك ادم كاذ

 عجن رم تامملا دعب شمهلاو

 كك سل

 طقست (") جاتت (؟) سو رعنب ا ىنعي 0(

 ةذ)

 كإ

( 

 اوعدب مل و اهب اولاق تلق نا

 عدتام ضع. هلعحاو هأنشاف

 عنشلا لصحتو ىمرأ و ىمر

 عمسلا أاهه تهون اذا_اموب

 مطق هضرعو أمويب ردوغ

 عسن ةجاسف محلا ىو « مدناو

 عدبلا هلوش اميف رثكت'

 عدجلا كنءدخت الويرك

 عصا هس نم اللا سهلف

 عمن لتعم ف الا سلف

 اي ااا ارا
 هنتانسم

 )20 عير هقدج ريغ اهلامف

 عرش هق موعلا نساح

 مجتريف ىدوب ضرع سيلو



 اد مالا

 عمتاسمو رئقتم هلشمام عمتسمو راغنم فى نحنو

 عزتم هيلع ىدجب مادام عزم تااذملاب عزتيلف

 عرق هسأر ىفالص كماد ]1 ىنم ريثتسي نا كاي

 عسب رم عد رلا ىف هب امف هسفال نم هيداو فح دق

 معرموأ راوبلا ىداوبصخ لهو تابنالو هيف ءامال

 عيشلا كرصن) تعادت ناو 2هب فت نأ !كايإ ! كانإ

 علبلاو ص وكنلا هنممزحأ ةرطاخم يذ مادقإ برغ

 مجتنم فيصملا ىف امض ماح عيهو اهل ةفيص مجتنتال
 20ش

 عرض هيلو ىف ىريالو هبحاص لذبال ىذلاان

 ممج | هرهد مايأ لكف هل ةاورلا دشحت ىذلا انأ

 عرتقت راكبالا نإ :كضرع ٠ نصف« ءاجبلا ىلع ركب تنأو

 مغتنم هيف بيراجتلا لك امفءةايحلا ىلع برجت الف

 عدت ر م نيحااصلو طظ  ءولاب,كتعدر لب «تيدعت امو

 عدجاتني رهدلو_تئشزنإ- ةعس لئاقل ىناوقلا ىفو

 مللئاو لالغالا هيفو_َساكحاصأ -ضي رقلاتفرعدقو
 لا



0 
 لسالا

 قوبنو بوطمحلا ف ىطاقس نمأيل

 ().يتشايحلا مهجدسأ امف
 ءمهرَص نونمف ؛ ءامسأإ ى

 ةكشو «راعتستال ةنحلهل

 ةناصح ىمكلا(؟) ف افجتك ب اهإ
 ىنيالةلهالا فاصن أك() نجح و

 اعضاوخ دوس الا يلغهل لظن
 هنرذ دعوب نيح تارمذ هل

 هنود ( ه)و دلاوءليالاةارسدا 2
 (0)هجاجح مال | نجاذ را

 هنأك (0)ميض
 لهاكزءنابللا حرا ككل

 رذحمو ىلع ىثيىذلانانج
 رفنضغ لايلا درو ةنثعيخ

 روس نونمو ؛ماغرض نونمو

 ٌرذكمىذهو ىذه قرهدلاوه

 رثفي نيح ءابشلا فا رطأك موكو

 رم ف وجلا دوم باشخ ف

 رعز نيح«ناقذ ال,براوض
 رطفت )5 مالسلا م هامل داكن

 رأز/نيح موسم ى أ أسر

 روتتملا هل ىشعي لل 3
 ريجم ماظعلا زاوجأ رسكم

 رب وأ ةلاحرلا دابلأ رهاظم

 ريضمراقفلاقايطا كح الم (هرارهلادجومءىوشلا ليعءيومل ادمدش

 هكر قب رطلا نتمالعاماذا
" 
 لدحتم لك نع 4ع هددحو وخا

 هديصلءارضلا يثعءاذثلا فوخ

 ةلوص ىنم نارقالا ىلع ىبرأب

 بجاحلا مظع (>) ةالفلا (ه) ةراجملا (4) ةسوقم(ع) عرد (؟) هوب رك ()
 رواغلايوق ( ه) ردص (م) محللاف اج (0)

0 

 روزا رفسلافءنابكر لاه رهظ ىمح

 رزوم رصلو أهنم ةدحت هل

 ردعص.شف ىوانملا نرملل زرشو

0 

 رذنناكنمسب رحتلارذنادقو



 تكتل مقبلا

 م(
 ةءاحملا ةقلخلا

 ةنبالا غمتت ىلثملام « هل يلوأ 1 ىنمز فر ثلا لوقت. () "تبي
 هنالك ىر غنعوىنعهوجرت 2 هتالخو «ىرعش#ب ىتابتماامو

 ةففإ
 ةيمخ

 قئاوبلاىدحا,ميبتعافءافطعو 2 ةرايز باتملاب مكيدل تبلط

 قعاوصلاىدحاب هتاصافءاح 2 ةليخه اوس قستسمك تنكف

 م
 باتتع

 مداق وه لبف ؛ىوابلا هتييفل تلواطتفاطرااباغدقا ىرمعل

 مساق يتافج ذم مهياع ىناوه 2ىمداخو ىحموىلهأو تفرعت
 محا روه وىدساح ىنمأو ىحضال ىدساح نيع منيب ىنترصباولو

 مث ملا الا فيحلا ءارو سبلو ةياغ لكف تزواج دق مساقا

 مداخ ىنأ تينأ وأءلضفلاهل ديس كنأ تينأ دق كنأك

 مزال وهام لك نع هلا»هب 0 ترصقلثمف ضرفىفترصقأ

 !مئازعلا راسيلا ثيح امإ الآ ةميزعقبم رسعلا زكرسعلا له

 مزاوالا ب وط 4 |ىنم تثسه دقو ةيانع لوط لاعل ىنع تموانت

 ىقهيبأ قحساوب اوه 0(



 ةرظن. يلا ايدلا راذن" ىتم

 فلاحيرورسلاوءودغأ كلانه

 ىتب وقع حامسلا ىف امن ناالأ

 لزت لف كيف نافلا راثع ىنلقأ
 هلاعف ىف ىتفلا لك فلا تنأو

 هتحلوطلاب عاب مصخم مركأو

 هشيعوريزولا نبإ ريزولا قحب
 ىتنأو لاحر نع وفعال ىإو

 هنتمفت اف ردملا بأي لاس ناف

 ىويلادقر اذاءيردقام ملعتس

 ةريثك ىهو هابش'الاتلازامو

 تدغىتلاىدايالل روكش ىنإو

 مدل "بث

 مواتتملا امأ 6 ىوحن كيذعي

 م أسم نرامزلاو يلق تاب

 َى ! : وافم كو ريظن : 11
 مقالا زحت' ايف ىتلا لبقت

 مئاق قحلاو« قولا تبهواماذا

 مداخموهو دحأا قح راو
| 2 

 مدان وعلا ىلع لهءايلم لما

 مداصأ رق ىأ ى ردأ والاحر

 مراخم هيف ىأرلاب ىلف كاوه

 مئان ىأرلاو نالغّيىوهلا نأف

 ملاعم ريصبلل ابيف لهأجم

 متاوخ نيملاعلا باقر ىفاهل
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)7 
 0)ةباوثينب توجهىنا

 ةباصملا نيعلا بح اصاب ةباوث ىن توجهىنأ

 ةبابللاو ةلاصالاو ةح 2اجرلاو ةحامسلا لهأ

 ةياقتلاو ةسايرلايلوأزيس_-لطافلا 2 نيلئئاقلا
 هباق  ميقوف  نينابلاودجملا نيءرافلاو

 هءاجملا ررغ مههوجوب 2 - اودباذإ حولنا بجي

 هياضطه دحا ىتترتالا الءلل دوط قبب رمل

 .هلأءص مه ادماع ىلا الذ هللا ناك الا

 هباقر اوكلم: رشءمءام وب دجلا راعتسا اذإو

 هباثر اوناك ةرم مق 3 عدص اذإ موق

 هباجم هتوعدو الإ  دحتتسم مهعدي مل

 تن

 هبار رهدلام اذإ -مم هرهد نم ذئاع مك

 هباضقتا فخم الو البح مهنم بئاولا ىف ذخ

 هيباو” الامح دوس  -لارعسايعلااب|ضصصخاو

 هبارع اهاطخأو اهبز اف دجملل ةيار مك

 هباشت هلك اوش
 9 نحو عار . ' ع

 هباقتغاقرفلا تلاطا ىل  يخما اادخاا اذإ ايار

 ىحضت 2 ىدلا طخلاىف ليجنو

 ىك اوكلا ءاجهو ةباوثنا سايعلا ىلا دهيفاحلاق )١(



 دمي خالال

 اوصلاهنع بجتحي |

 همحفت ال ةريصيلا ىلج ا

 ىاترا اذإ ءاضقلا ىضام

 ةلوه<

 ا_م ةهدعبأب ٠

 ِء ل

 هنوجهأ هرمأم

 عااع
#0 
 ١ هوحنم تاش 1 ا

 ريعلا نيب ةعرص مك

 اركلا ابلحتت تحبصأ

 هءاحت<ا ىرثهنء نياوءب

 هبانتحا اهتاظ باتحب

 الو اختم
 هباذح كش مطتسي م

 هبايترا

 !< ارتغاوءشحاوفلا نمت رفا

 4ب اركاسم كل ةولخو د

 هل الص امو هنج و م

 هباعو هنا رع تاداسلا لحشر كلشم كاذكو

 داتمتسم ىوع تلك

 باع هاك الك ىَقلأ

 رف ماش تاك نظاف:

 مج ىكل الإ

 هبالك ىوعتسي نيحلاو

 هناغ لابثر _ ىوعال-

 هبارص همد نم لعو 1

 هبانو هيلع ثيللا ه
 ع

 ءةهباوك ىب دبع وا « هب

 هياصعوف رك دن 4 ىحم



 -_ "باخ“ تكتل للا

 ارذإ ةهابنلا ىلط

 تعم م وملا كيلا ىدسأ

 ممر نم نيس حبصا

 اديبتيستك | م مدت

 لهاج كنا رمكو

 لطأ لق كلثمبرأو

 | رسل دعل ادع ّىَح

 هقوف نع ايقرتم

 د أحبلا 0 ىذلا انأو

 هضرأ ن« ىذلا انأو

 لا درا“ درت اذإو

 اذا امأ

 ثلا محاج كنيلص الو

 هحتمتسا

 دحلا عمم اذإ 'عذف

 وحه نإ ىل فنّدممو

 ثوغربلاو اةلمقل' ةضيب ()
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 هاغ ىف كلون ءكت

 هباول نسح ملف ءافور

 تكيسنؤنل

 ةءامضلاّ ل: ءرسحتتو ّث

 هنامع ادغ تسلاذإ كك

 هباو_ص رمأ نم تؤت ا

 هلإ ىع

 هاحتتا هتكطخ ىلع ت

 ه«اطتحا مذ

 هب اكلا لابرس هيلع ءح

 «بايصناو ىلاذع ىثخم

 ) (١ هبابش أمدق هدنرب ء

 هاصو هلظنح راتع

 هبادع ىلنالو ءارعش

 هباب كيلع نحف الف

 هيابلا تجه ىنذلار

 هناذأ -_ه رس بيبل دا

 ١) )هبا ؤصلا نم لقأاي كلت



 1 (١ هباع هعدوأو ء هسندنال كضرعوطا» : لاق

 ءمض رع ص رععف5 ام

 د لاق د ب هتيحاف

 اون ىبب _هغ بس ولو

 ىنكل

 ىراو

 مهيأ

 مه اريسي

 مهاداع ٌقرما اذإو

 مهيف  ىلابآ الذا

 اعل .ايئتكم ناك

 مف مهل يح يبق

 هتسا مهاض رل 1 رو

 لد مهاود_- تالسو

 امدلا كايفاوق تماس

 ىمر نم « كيلع علراف

 وفت نأ كردق ناكام

 ركذ دقو تخدسم اله

 ىلع 0 لسروهارك ذ

 4“» هن امن للحم الذ(" ) رؤر

 :4 اطخ تلصف ةيطخم_ك

 | اممم م : ١

 هباصن الو ميلا عرف

 هيايص ىرع تفلاحام
 لع

 هباه ذوأ ىذرع سند

 0 ٠9 ع

 هباطو ىدو نم ت ا رهصإ

 هباعتك | تبيخاول لف« ّك

 هب امش مهريغ لت

 هباضغ ىرعش نمت راع

 هباغدممزوحزودو كثب
 . ِِء

 هباهم د ارما تمرو :ءع

 م 02

 هياصا هلدنع (*؟) ارض

 4 أملا هلب )م مه> كو

 4 اعد وأ دجن ممن

 مارح (4)قوفىلا(©) برجلاب باص٠(؟) هن اجب سن دنالأ وكيلع ك,ضرعءرفويا 0(

 سندل(0)



 كه

 هباين لسغي لمت ثأب و سم نم ىلع لب ءال
 هباها خل مك اظضاخ نمىلع لبءال

260 

 هباجأ نم محفي لازام 2هوفم باوج اهذخ
 هبايص هئظاوخ ترثك ٌؤرمالاذا_بايصلا مج

 (١)هباج رخصلل هزهول لوم كىرفلا ىرفي
 هبادح ىرتنيح نيعلا]ل ومب رحب نم حاتم
 هياخاعصاو هيف جوملا م اطتلا عمس نم مصيو

 هبابع اهب تمدص ناكل اهدعب ابار دامال

0 
 7 اتننم ول كرضب اذام

 اتنئمول كرضي اذام ىتيثلم ىف ىتافا

 اتمادق كطخس بلق هذرما شدع « ص رب

 ا”ددص 3 مهتما فرط نع دصاغمن تدد رو

 اتضيقامورحه المكلا صوب 1 نمتطسلو

 اتعطقناوتادوزاوت- 220وفج نإ كوادفىسفن

 اتءاسامسؤب لك نم ماس شعب ملساف
0000 

 (ىمورلا ناهز



 تك

)7) 
 داو رلا ىنرغ

 دارم كاوسوملسيلوءارمت دارا ىنرغا١ ريدملا نباي

 داحم الا كريغو_كودحمذإ ة وعد ثيخأ ءارعشلا ” ل وعدأ

 داوج_تظفحلال_كنأباوفنته 2 اهتلمأ ةليح ةيأب ىل لق

 دافي هارأام لضفأ مللاو 2 اعقوم كلاون نم نسحأكلتلف
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 دامني اهلثب روم الاعسم ةليح ءاثلا ك/ضافتسا دقل

 داضن باضملا مأ تداخام ادلع تودغ « ىدنع اهنأول
 داز ةزيرملا كدوازم ىفوأ مهرد كرارص ىىناك ىتح

575 

 داترملا اهداترب ةليح كب لاب كدايتراو كتدبعام لب

 داشرإ هكدوي الو ءادشر ىدتمالرداضمتنأو_؛ ىنأ

 ”داك”نوكس نأوء كاذكاشاح ةلاحل ىدتم كلثم ناك ام

 اند

 دم د

 داعرالاو فارب الأ مهي رب ا وحص اق ءلاطسانلاب دج نكل

 دامج تنأو ءاهب دوجن بذك دعاوم نيدماملا دج كتتلحن

 داعرم الو قارن» 4 دعولل ةءاحسكنمنيقف الا قسمل لب

 داورلا كميشي نيح كاذ نم ىنماو مماطملل مدحأ تناالو



 ند ينل

 داعيم هفيرب لبال نأ ةللأ .لكب ىلا ىذلا تأ

 داميإ  الئاس كدعو ناكّمو 2«ىرتزأ_لك-”نيحرذحأتنألب
 دا وجأالا كانود_كئيزبتبهذ هحاتفم وأ فو رعملاو تنأام

 ارداجأف (١)ىسألل رئابحلا اويصن 2 مهتيخ ارشام٠ لاخإ نكت

 اودارأ كلتاو « مهتييخ بيخف مهريغكحيمتيا «كيلعاوتثأ
 داطلصت ةوسأب نوللمت اودتغاف ؛كلام ديص مييلع ايعأ

 اودادزي نأموقلا بحأن كل "قمح تامدقت» ىسأ مهلو
23 

 داهشالا أهدعب كلخحب تمأق ةعادخ ةبعسُش كدوجب تدعو:

 دانك آلا حرفتو 4 بولأقلا ىوجن الشم نم ىلا 3 كاركذ تولسو.

 دام  نييهاذلل اهدسام ىتلاىلاماقلا_هذاك_مهذاف“

00 

 داتعا متاش دعم_دأ نأ هل | 4 كامؤأب هش ىنديخا

 دادح ىهو مشا فويس تدنو أرعرمم ءاحهاا صكس هلع نع:

 داورلا هذورو فاعب سجن كل 6 ا كمّو) زال

 0 _ل - 0005

 دايقا لب 6 ةهيم دقو نح اهنود كلاذل ءةملاص تدمرول

 مهسفنأ' نع او>وربا ()



 ”ةناذم كنم نجسلا كاذ لازال

 هك الوأم ركش كلىبأ مل

 ام

 هنإ ءامْؤا  مؤللا كاذو  اماو

 تحصأا ماتش هل كا”وتحا نذل

 هيرأ ىمئامتش  نيقالت

 اباهأ مأرت نويلا ران كاذكف

20 

 بلاط ن مبراه,نيأو برها
 اَنلم سبالملا نم كيلا اهذخ

 هرورز كيلع ترز اذإ اكنض

 اهاثم درب سناب تيمش نثلو

 --تدشن أى هاذإ اهب ني زختلو
 املامجو اهنسحب

 دئاصقب اهدعب كنيم رآل و

 نحرف:ال

 : ّىل اه تدضغنإ-اهنم كانغ

 ىكرإ كالدب ةرئاس لك نم

 ةعانش رأأ كيف 1 رضل 6 ءاعلش

 9 8 و

 5 .- ٠
 4 ( 0 رل كدب أم ادب كك وبحم

 دافص الا كل

 .دادطمأ 4س

 43 تفعاضت و

 كلم موالاو

4 1 . 
 دال 6 نامزلا 4 ثدعس مو

 .داعل يهو تلا هانإ اهمتش نك

.0 

 .داقولا اهم رح كب وتحجال

 دالوأ ابل مهنأك ىتح

 + داصرم هل علطم لك ىف

 داسجأالاو حاورالا هب ىقشت
 الب كاعسا ملف - قانكلا قاض

 دارب الا كب تيّتشام لاطلف

 .داشنالا ام ىهزيام فاعضأ
 .داسملا ا امهف كانججرلف

 داصقإ ةيمر لكل ايف

 ريدم ناادازيسو»

 .داجنالاو را وغالا اهب كر

 .«دازتو

0 

 .دامر ثا ] م اهرياو 4
 ف

 .داجالا وه ه لاغإ ةأيفع



 لل

 ححبتم ىلع يدحيام لقلو»

 ىلصلا ف قرحلا سأايحأ 4: أمد

 دامف ه رشا تاع رك ذ

 داسف هيلع هتري رج ءوض

 ديف
 ةضور فصو

 نإ

 مئارو داغو راس اهنساحب ىب رأاة زتبمدا ورااةمتومو

 حباصل ١ وب#نيح وكذت حيا صم ىعضلا / اناياك ابيف دق وس

 حفان راطقلا مفان ىف مم رأ ام امترهزامتاراون كحاضن

 مناوحلاهيلعتدحافاهبلقىلا ه؟ادعص قمومهملااهدماذإ

 ف
 قرعش باع نم ىلا

 ادجتببج» طوتتلا نياايالأ
 ث.دفاعضتسا قتعيطفيكو.

 بلك تت و ءارا نول ا ىلع تبنو:

 ايلمهبتيلب دق كنودف'
 ارث سنع انلكع تنكو

 انيلصتم انيضتا نم اذأ
 ىتحملا ا سايتحا كى تنمص'

 ىرعش تبع كنا كنع ىناتأ

 كس امتلاو ىرش كاعدتسا

 كسالتخال غراوش هبلاخم

 كسارتفال طشني هبسحن ملو

 كسابت و كربظ ةانق مطح

 كساستعا فك فة>-تفداص دف

 كساحن نمكنرقديدحت فرع

 كسايتحا ىدمزاوبلا لع ليطأ

 كسايق ىف لدضلا تلزامو

 كساعن نم ريطبام ىدنءو
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 .كسساشنمللذءتسماشناو ىدامت هل تنكس نا ءاحه

 نع نةينت

 ._كساماو كربعد:ءكليش اكفع اخأ تمدعال_ىنقأ

 كسار نورةضعبهبس>أملو نصغ»:تاقفسونب آلا تابج
 .كساب دح ضنك افءلعتركك 2 امع تعجرف« ىتتمبفأ دقو

 كناهتتاوكمأتساىفكصوغلا لع لكب تطحا ىتف تنأو
 .كساطءنم كءاسف فرعنا ملف ىتش ءايشأ فقترظون دقو

 ف
 دقحلا

 اركش دّحلا ناك تنسحاولو ف ذدعب ا ينذ كا ياع تدفح

 :ارذب ءىبسلا نيح ميرلاةىسأ ءلعاف“ ضرالا مدأ نم ىجدأ

 أرب مي رتف امي رخ عرزتل ضرأ_تاريملا كلاب_ كت ملو

 .ارشءرشلا تلمف ناوكيلإ اريخ ريملا تلمف نا ىدْؤأ

 اركتفرملاب اتفاكم تلو افرع ركلااب افاكم تللو

 'آرم قحلا ول نوعدب 3 حدموهو أييع دقحلا ىمسلا

0 
 سرطلا نع

 2 ريغ ىح دمد رنمتنكو أ رذتءمريغىقح لهج نمتنك نا
3 1 8 2 
 .بذكلا ةرافكو اةديصقلاهف تد.ةكىذلا س رطلا نىنطعاف



 ل

 م(
 بذاكلا حدلا

 قاحتساالو قحالب كف امتدوس افئاحص ىلع اودر

 قازرالا نماض ىمامتاالول مكلاثمأ احدام ىلثم ناكام
 قارغالاب ديصلاةامرلا مرح امبرلو كسل ىعزن ىفتفرعأ

 م(
 هن وعام ةئيق

 هضفرنماعمومللاضفر ابلجأ نم ةنوما» ةنيق
 هضرتعم اهبفلح ىفةصغ 2هيبودثتىذلات وصلاطغضت

 هضر الا تدب لثم قرع لك اهديج ىادب تنغاذاف

0 

 ةيحل
 ريمحا ةفورع٠ يلاخلاف ضارمتوكيلع ةي لاطتنا

 ريعش ربغل اهنكسل و 5 الخ كيراذع ىهاقلع

 ريطملك حابرلا بهم ىف 2 تراطل "يلاهمكح ادغول

 (م:)

 مزحلا
 هرئارمضاقتئاباكيشو تعادل 2 هدّقع لحنا كلبح نم فرطاذا

 هرئاس -كاشال_ىهولا ىفهعبتف ب أاحهنم ىهوارما نافغت الف



)0 

 مم(
 نايبلاوقحلا

 قحملا مصحلا رصان للقب 0هنعبذتنيح_قحلا ضونغ
 قدملا ىلع لجمل مكحتف موق لوقع قيقدلا نعلجت

 (م)

 فومللا نمأ

 (؛)ابءورتال ةهوركم نمنمأتل 2 نككماوفاختنأن حت نمأنمو
 0 ظ

 سأيلا ةحار

 ديعاومللاحرتو«يلؤس سأيلاف ردق#ب ىولأنافءىلؤسمجنلا
 ديعشوميرغت نيب ةريحنزم حى قفراسفنلاهتلماام توفل

)) 
 ! ءاقعضلا قهللا

 ءافعضلا ف كيو هللاقتاف 2ىوق تنأ :”ىوقلاد ل لق

 ءاجلل .ءائرقلا ببسح هللاو نرقا تناو مج نحي

 ءاغيلا نيبو هنيب اعماج لع لك نم ىفخلا تلاءول

 ءاعولا ثييخ بيط لسع :اولاقو تيعوامسانلا دعا
 همم تس إ-للا

 ىبنتملالوقي كلذ فو )١(

 لجو نمءرلاهانج نمأ برو 2فلت نمءرملا اهانج ةايحمكو



 (م)
 ةينمأأ

 هحاوروهّودغ بيبحلاوحت هداؤفو « هنأثل فملا ودمي

 هحاثوحاشولازودنمىاديو ىئناعم تيب, لهىرعش تبلاي
 هحار ىبسفن:كتدفىاوسنملو 2هركس ىف ابرشم كرش لابام

)3 
 ليمن

 نالمي ثلاث مويلا اف نالقث ةرءضرالل ناك

 قامملاب هرك ذ نع ىنك افلا رع همسا ةمغ ىّتتأ
 قارت كارأ مقأ تيل ىنع تزذقأ ؛ لاقئلاليقثاب

 قاع رهدلا كضغبب يداؤنف 2سيح بح ايناع نكي نم

 (ةهك )

 رذمتال
 فاغءدعولا فاخلانعحوفص ىتتإ ء بجتحمال 2 لضفلاابا

 فاشلاب هتلباق هاودخي 2ىببحاص دي ملاذا-ىإو
 فارصنابالو فالتخاب يف نلفحم الف ع ”تنماءتنمأ

 فافكلاب ىتتبلاطوءىتمت -زجتحاف « ”ةجاحال كتلأس

 فاجملا تارقبلا ةنش فد ابعلا توق كتلأفأك

 فايعلا دشأمهادج تفعو ىلقلا دشأ لاجرلا تيلق
 .٠ 1 ٠ 4 مكب 0

 فاصم لخو« لومو«ىلومو ىف! و ءىرمأحدم كتةحدم.



 وشي  راروزاب ىتافاكو

 قتغاور 3 «ىنتلطامو

 ولقلا بحت“ كتلأس ىنأك

  ءاخالاالولو  مالسلاكيلع
 مزهلا نوكم نا ىقءاس دقل

 ىتجاح ىف كيأرب كيلع

 وُ نإ -ىتعجر نمسأب الو

 امريغ رذتع' الو رذدعم

0 

 .فارحتا لكو رادوزالك ق

 .فاصلك اندو نمتر دك

 فام ثلاءارونمىذلا كاذءب

 فاوق فااوق دعب كنتءاجل

 فاغتلا لبقو فاقولا لبق ت

 فاش ءادلا نم ىرمعل هيفف

 فارتعا نسحنفارتقاءوست

 .فالن نمانني السلف

 ةم'ةملا ناتس

 دما «نوعحار هللا ىلا انإ

 تساتتخا سلا-ىلا رودص ءلم

 دعص ىف لازتال ةرقرق
 امريظن تفلخامو تناب

 امتدحوب الد ىلع تضم

 ةزرابم اهنارقال ومست

 ةرمازب اهدوع مصتعول

 ادبا اهدحو نيعلا زرات

 هفرصت ى رهدلا ملوأ ام

 ريسلا :رم ةريسيدرلا لاغ

 ردحتع تلكو ةربعو

 رصتبم ريغ نددلا امنصغو
 رحجاع ابصخش دعب مل و

 رححلاو روتسلا ءارو نمال

 .رتسلا يلا اهببجو ىوضالو

 رثالا ةديمملا ىهو نذألاو

 رختفمو هل تريز لكب.



 تالله

 راالا نع ءانغلا ةيرمق راطأ
 رهزىلع اترسحاي ! ناتسب

 هلو ُْىن داوةلا ىحضا | ناتس

 صوع ءىرمال كتمام ناتسا

 مكفءتض رقناف تهم نك الا

85 . ١ 
 ةرطخ ىف سيلو  9هرعشم

0 

 رطن مل بولقلا ىاف ض
 , ركىلعلب ومللا نم كيف

 رفملا ىلا اعم اراصزاس>الاو

 رصالاو هئم عمسلا هه زاب

 رشبلا الو ءالء نيناسبلا نم

 رك ذلا ىفداؤفال ةتوم نم
 ركمفلا عمم دمرس اهنكل

 دادغيبىرك ذ

 ابصلاو ةييبشلا هب .تيحصداب
 هتيأر ريمضلا ىف لثمن اذاف

):( 

 .دب د+وهو شيعلاهيف تسبلو

 ديع بايشلا نانفأ هيلعو

 ضايررأ رظنم

 بيف ضر الا لياخت ضايرو

 راوس هتحءانت يشو تاذ

 سولا ىلع ىلولا ةمعن تركش

 ءانش ءامسلا ىلع ىثتىهف

 راالا ىفدارسم نأك م يسن نم
 تدأف حاب رلا اهركش تاه

 دارب الا ىف ةاتفلا ءاليخ'
 داوغو « هكوحب تاقبل

 داهعلا ديب داهعلامت « ىع

 دالبلا ىف اهئاش رشنلا تيط

 داسج الا ىفساورالا ىرسماو
 دا وعلا نسأ | هيدؤلام



 َر 3

 ىداوشلا نايقلاكو ىك اوبلاك ىش م مب يعاد

 داحو 'تاعجمم دارقو  نارق تاعتمم ناثم نم

 دالو الا تيط حد ر احب ر تأ يد بدعم اذنم

 دارلا وجشدرتفلا يكبتو كل لا ىفنينم ذارقلا نت
 هيه

 ءاقشو ةعتم

 دامسلا لوطب تبقعأ امنأ الولءكبجوب ىتلقم تدعس

 دازتسنمىاوهىفالو ن 0سحلا لاح نمتيك مف سيل

 ( ةحز

 درولا ىلع سجرللا لضف
 دحاوتينوهو« رونو رهز هن النيبملا ءلضفلا سجرألل
 دعاسم عامسلاوةمادملا لمو هاذحلب سيبقلا نع مدنلا ىهني

 دهاش هيلع اهدرو”ءالحخ هليضف' نمدرولادودخ تاحخ

 دلاولا ىبريك باحسلا ايحب 1.بتبرىتلاىه موجنلا ىذه
 دجاملا كاذف«هدلاوب اهبيش اههاندأ_:رم«نينثالالمأتف
 دسافلاس [.ةلاالولء ةسائرو 5”ةسافدودحلا نم نويعلانبإإ



 مل ابل

0 
 قشاع ةبضغ

 .«(تنّضو» :نوحشاكلالامفءتنضو ) تنم :2نوحشاكلا لامف تنحن

 «تلدا نكلو 6 ملقام تا: ملف قمالع اولحمتال » : ممل تاأَمف

 ننعد

 ع

 ىنودع تناف « ىنادعأ ثدلاوو ىرسم ةادغلا تيناج تنأ اذإ

 قينمو ةايحلا ىف ىلؤوس تنك نإو 2 هتدرأ دق ول ءرجبلا فيك نب ردتس

(4:) 
 مايصلا رهش

 هكرملاولظلا لق ليوط ربش تمرح تءظعزإو-مايصلا رهش

 هكللا الو هنادي كيلسلا الف نبلطي نيح امأو لن وبلا ىثع

 (١)هكمز ىلع بولطمرثإفدجأ 2سرف ىلع ارأث لاط هناك

 هكيدلا عقست نا ىلا ءاشعلا ذنم هدمحأ هيف تقو ريغ همذأ

 هكر رتاشم ع وحلانيبوبوؤدلا نيب ةمحذم اناق وأ ” أ فيلو

 هكربلاب لوطلا مسا نعىنكيناك نا ةكرأبم مايأ لاق نم قدصاي

 (5) هكن هربش الإو مايصلاالا هب تيقلام.اّمي رط ىرمم ناكول

 هكبشلا فت وحلا عوقو «يلاحعوسو ىّتلق نم «هيف ىعوقو ناكر هش

 هكلملا ءىبس اليخم ىلوم ناكل هل ديبءلاك انكو + يلوم ناكول

 هكللبلا ىلا انيدؤي و «يدرلا ىلا انهسيهللا عافد الوا داك دق
 د. ا 2 ببببل بسسس بببيببسسبجبببب سس بيبي ا بسسس سس

 سارلا ةددحةمكأ (؟) ةنوذرب )١(



 بسا# دنس

 (هه)
 ناضمررهش

 لي وطل هنإكدجو_اوقدص كرابمةاوغلا همعز ناضءر

 ليلق هنمسيل كرابملاذكو هلللق ليال كردسل ربش

 ليخم هنمسمالادبع ناكف اهدبجب هف مايالا لواطت

 ليم اهنمربشلا ناتبسحل ةفاسم نيمطاقلل هنأول

0 
 ذينلا

 « ركسااوةمادملاناما رار :لاقو هي رشوذيما ( )١ ىقارعلالحأ

 را امهفالتخا نيبال تن ه«دحارونابارشلا, 0) ىزاجملالاقو. ٠

 3 رزولا رزاولا قراذال 4 امرشاو أهبيف و أ.ءملوق نم ذخكاس

 لوقب داهشتس الل ةيسانملا هذه زاهتنا نمس'ابالو « ىفاشلاىنعب(؟)ةفينح وبأ (1)
 ةمئالا فالتذلاىف يرمملا

 زوجبال ةفينحوبأ لاقو ءىشلاءف ىنفاشلا زاجأ
 زوجمااالو ةاتفااثدتهاامو انمزايدلاو بيشلا لضف

 نات انف

 زوجت مهيف هرمال ناكف موق رادب هيقفلا لزن دفل
 «اوزوج».ءانمالاليقامازا اسبح ءاهقفلا ىلعنمآ ملو



2 

0 
 دهازلا

 ادرفنم ليلا مالظ ىف ادمصلادحاولا وعدب تأب

 هتمدخ قبل م مداخ

 اىضمغ اءاننعتفجدق

 هتفاغ م هاشثح ق

 صتتموهو هارب ول

 رم املك
 ع زج هناكرأ ثتهوو

 ىلمأ ىبتنما م : لئاق

 لمأ ى رغ دبع نأ

 تفلاس تلا ىتائيطخو

 ادغليوطلا ليولاىلف

 هب ديعولا

 ترافنامءاس“ ىنيعحيو

 5 رظا لبق قيع تنل

 ادسحالو احورالهنم

 ادقر دق ىلقلا ىلخلاو

 ادبكسلا عذلت تاقرح

 ادهلا هنافحأ رعشم

 ادرطاف نيعلا همدوعس

 ادعص هسافناتةثراو

 ادغ فاخأ امم ىجي

 ادرو دق توملا نأكو

 اددعامضعل صحا تسل

 ادفن امانق ىرمت تيل

 ادمتعاامءأ ع ىلق برو

 »2 ادمر امن افحأ تلحك



 مدن مىكو د

00 
 هتلاخعاثر

 حابص ءاسماهاع سد كشعب حالف رادب امندلا تسمل ا

 حابذ سأكب انيقسيف رودي امهالكّو اسنيرصملا الكنمانل

 اهتخأ نادقف دعب ىمأوفارأ

 اهحانج ناب ودلاةاطقخ رثك

 حداصوامب هفرؤتنكناو

 حانج ريغب قفخ ىلاتابف

0 
 قدص

 صلختم قئالس ثيشتم

 هنأ الا « دل صصختم

 هعيدصف : اهارم ةقادصلا ولح

 املاظ ملاسملا دسالا لع ودع

 انلاخع ّىاوه ىلع لازي نإام
 هدو ف هرمأ ةلمج كيضرت

 هنكل « ىحّسمم لازي نإام

 انئاخ ىنود تاذللا فرادتي

 هنائف © ”ةران' امنع منو

 ىتداخ ص وخشلا ىلع تمزعدقمك
0-1 

 ص ويعم ىلا رطىدنم تحيصأ

 صاخب اروطو ىنقذامي اروط

 صصختم هل 1 داسفب

 مم

 سيصيق ةهافس 0

 صحخحصخ نيح قحلل ادناعمو

 صخل: نيح كيحشت اهنكل

 صوشيو ةرأت حسم نمي

 صصاتم هاك كاتم قم

 هكب رش نوكأ قح
 ياو

 نل

 صخاتم

 صوئملا قي رطلاسك رامرشلو



 د ملا

 هنكل «ىفلا تصقنت امل و

 ىنلاب ىفاف « ىدو اخأ البم

 :مأ ترث أىتم_كنم ىدل و

 ةرارع ةوالح نطلخم ال

 نكت الوعل وزي الت لظ نك

 ىتاف :لاذ نا ىدو بغراو

 هتصخرااملغتستال ؛ كنا

 -.اءكبتم ىف تيدينغ ىتم-- ملعاو

 ىتتبلطو ىنترفنةسا ىتمىرتس

 قداص يلم لاةمكيف لوقأو

 هلاب كر وصنمتلا ميلف

 -ى5 زر

 هح ريف صقنتم هل_محل

 صصنمق ثكدع "ىلا ىدنش

 صصقم ىاوس هصصقي الام
 صخنم ءاخالا ىف طلخا نإ

 صلقب مث لاقي باحسلا لظ
 صخرأروم لا نم كاذ ريغف

 صخرأ الام هنم ىلغ ما راع

 صقرم ىرث دب ىف نك قأ

 صرحتو كاذ دعب دهزأس ىلا

 ص رختملا لهاملا لوتبامال

 صنقتملا معطي نيح لكم

0 
 ءادعسلاو ءايّقشالا ةنم

 ديعس نع ىلئاسملا اذه

 ىذختاف « ةنع ضرألا ىنانأ

 ليغ سف 06 َّى وادع ىماح نم

 (ىمورلانبا)

 ءاقخ ناح تاالو 6 ىعشو

 ع

 هادمسلاو ءامش الإ 09-

 ءاهش الإ لوأ يداع هو



 بسس لال

0 
 )١( ناجح -رهطاءوب ١

 ناورشونا الو 4 ري_ثدزأ انع كناح ربهم لثشم تارام

 ىنام الا تارك تءاش همك هكر وص ا كَ نأج ر بم

 نازح ذلاو مو.هلا عسب نم هذ وهالاو رورسلا ليداو

 ناتفراذنم ىف (؟) تفازو ءايسن دلا ابتلفح ىلح هيف تسبل

 ناوصلا يف هنوصت امدق ناك درب لك اهيشو نم تلاذآو

2 

 نا رصعملا ىرجام كام و م3 الا كدعسأ 4 ريم'الا اذجأ

 ناولسلا مظعأ كيف هلف  اًولس كيف ناجربملا ىربل

11# 

 ناذالا لبق كيلإ ايهسءاج ىعس ناكول ناويالا لاخإو

 ناكمالا ىف كاذ سيل نأ ريغ هب جرم ىك كافاولو

 ناوي الا بحاص نبا قح ناو , الا بجوينأمكملا ف قيقحو

 ناينبلا ىف ناينبلا كاذ لضف ىكمي دملا ف ريمالا دحم لضف

3 

 نافضلا نم ٠ ةءوطوم دج تارحح هيغل موا تفرخز

 هسا للم

 ترت>بتوتلاتخا )١( هللادبع نب للاديبع ةئنهت ىف اهلاق )١(



 دبس ملا سس

 يبا

 اها 4 تامممم تارحح

 ىد 6 نك اسملا قى نكي ل

 مقر ليواهم ايف تايذأف

 نابمرك أ فورءملا لوضفنم
 ناتإ امعأ دخلا نت

 تامئاق
 و. 8

 يب - 1 8 . . .٠

 نأب زرم هموق“ ىف مياذع لك نم نيفص ةامكلا ماق 2

 ناح كلانه ةقمس لعو ضخم ضرالاىلا قراعم وهاك

260 

 نيب را رمسلا ىلع لجو

 هأمح دق بحاح هنم هله

 راقوب هل شرع قوف ىوتساف

 ال وثم نودحمملا ماق. 9

 اودحو ريمالا ددؤسأ اوُحاخ

 لبءالددب نالا اومشجم مانيح

 ىهالسأا موس ريعالا ماس 3-2

 لالح نك «مارملا مادملاال
 الإ سيل « اهمساىف را كراش.

 مطلاوء حسي رااوءنوللاىفاهاكح و:

 نايعلا لود لو عاعشوذ

 ناحالا ةءادإ نع افرك

 نابتمأ؛ 4ه و 01 نع لك

 نازرلا مولحلا نم لحنو

 ناقذ الاب رودصلا نيب راض
 كلذل هحو لك

 ناسا ىلع هءالا هيف

 نانئاكلا لصحام ا ودمنأم

 نالمحلاو دفارلاب اوبأ من

 ناع هولا

 ناخناط اهثحي هرانرؤس

 ناثدلا ىف ابلثم هومادأ نأ

 نامسملا ف بيدلافطاو م



 .نايسحلا و "اغلا ُْىض رمج وه نكل « ةقيقحلا ىف رجال وهف

 1 ء 5 0 . ع

 .ناوجر الا ةغيص هتدأفا لب هتخبط ىتتلا رانلاهحانت مل

 26ش

 ٠ ٠ ء 1

 ناوح اه ىلإ“ تافطاع تابما اهناك 4 نايقو

 ءانينح نلمح أمو 6 تاالفطم

 ايد” نبل اهناطأ تامقلم

 تالفاح ااك «تامعفم

 ىنس ءامسأب ىع دي لقط لك

 هع مجرتت اه رهد همأ

 اللا ؛رهدلا قطني سل نأ ريغ

 ص

 ءادصء:ناآيلاو مكحلا ىوأ

 ظفلي ىرفلا ىرشنإ هارتف

 ءزر هشدح 4 ىلست

 ص

 ىلا و ىلس فيك هدم أيحع

 هيلا حدرصلا ىذلا 8 ىرتف

 هت'ذلو

 .ندل تاذ نسلو 7 تاعضرم

 .ناّمرلا نسح اك تادهأ

 .ناماألا ةرد نم رفسص ىهو

 ناركر رهزمو دوع نب

 .نامجرتلا نع ىغلا ىداب وهو

 .ناذتحاو همأ نم ما زعلاب

 .نانملا ىذ4مي رم ن؛ ىسيع لثم

 .نازيملا لداع نزولا مثاق

 نارحلا اهردص ع د ىكشأ

 !ناحش الا ىلع هجيببت م

 .نالذ_هلاو نوزمللا تارمأ

 .ناتفم ةداغ ءاديغ لك
 - 9 1 و ٠و وه .

 ناب نصع امصلا تزهأم لثم --تءاش فر به رسما توصتاذ

 هنع "لطلا ضفنف قت كو

 ةنمغب بوشم- عملا ىلع ءافج الب - ىروهج

 .نامح حلا بح لثم هيلث ف

 .نالارغلا ةن



 دس مليبه

 ناث.و ”كثلاثم ةيفر مَتلا ن م رز هيفو م. هيف

 نايحالا ىف قدي هارتو -انيح عمسلا ىف لجن هارنف“

 ناذتتسا الو « الءنذإ« الب« سسلقلا ىلا ارمتسم 3 لب

 ناصمخ ىثملا ةموضهم سا هأ اهأ اهساهأ ىفخت سيل
 ناملل' جوغ : ؛نيلطي لإ قحال  ىرحيب رمظما 0

 قاغأالا كل“: نوحل نمابعم نمل لك اهتوص عبط نمغسيص
 ناندع ىلا ىمتني هدحم 2 ىنرع هنأ ىمجعأ

5 
 نانشلا ىذ ودعلا مغرب شيملا كلباط كولملا فيس نيا.
 نانك لاو لالالا تحن مع. نا كلثلل ىنأع ىرممل دقت

 (0) نانورأهتدهش موي دعب 2 مويبفع ةذأل مويا بص نا

 ناديادلا كالذل مجتسم 2 حي ر*ءوبأ ناجرمملا ىفهلاق“

 نارملاب براضوهو ىريو ىلاءمللا دوع 6 رسل نأ ناح

 نا

 قاعتو ىلُمملا اهب ىساقت كف” تسل ىتلل ةل آلا حاصأ

 ناسحالا ةلآ حالصإ ناسحالا نم نا لوقأ قحبف
 نادبالا ةمحار لاح ىف باع-_تالابف ميدنلا كلمسج بثت نا

 ناوع برح مويرومرغ موي هيلع لسثلا لّمثلا لمحو

 ناتسوأ قوري هجو 1 هزن ىف ةلاجالا كنيع فتوأ

 بءصاع )0(



 اد ميلا

 ٠ ناجح هياجب نيح« فاذلاو ءاش_حالاو ءوسلا نم اهئاضغاف

 .نانسولا دقرم باط اذاءكللملاو نيدلا ىمح اهناعارمو

 ناوخالا ةصاصخ ىلحتت نا ىلاءىذقت لازتال امو

 ناظُتيلا ظفاحلا نيع قح نيع كيتاه نأدجملا دبش

 ناسحلا هوجولاو نيئاسبلاب ىبلت نأ اهاثل ليلقو

 ناقيالا ةيانإ نكل « كيف نظب لوقأ امو ءىرمعلو

 قاوثلا فصوبالو ؛ ىاوغلاب ادجورعشلاو عاملا تيدتجاام ش

 ,نارع وم نارما ىدللاب مدق رعشلاو عامسلا' نال لب

 .ناوتمالو لفغمال يعر -ىح لك ىلع ىلعلا تيعرو

 .نابسنلا ىقتلي نيأال نبأ تعج ةدالو ىبرقلال

 ناوخا ء«ةبارق ىديعبءنيفي رش لكنا تلوأ لب
 .ناد كني و مهن بسن كلامملاف« ادعابأ ءاونوكينا

 .ناسحم معنم ءامن شالا نودكل ارك أش رعشلا حبصا

 .نايعارلا ىعرام مهايف دجلاكب ىعري وهوءهاءرت تنأ

 .نالقت همساو ءهانعم كل 2ىحضأ كريغسدمؤضيرقمك

56 

 .نايتفلا نم ىغولامويو ءى أراىرتءويءلوبكلالبكتنا

 .ناهدإام ريغ نم لحو « ىل ىلا ةفخام ريغ ىف لهج.كل 0
 / ناكر الا دّيأ شأملا طبار تبثف ءرومالا لوازاذاو



 نا رزمخلا ةعهك هل رسأك ىععلا و هيفطاعلل ىش

 نابم لامو« مركم« رفاو 2ضرعب « لاؤسلا نسلا ىقتب

 نالعالاو رسلا ىف متوك ذو متبطو « 5 رهط « رهاط ىنباي

 نانتماو ام ةوخن ىذ لوق الدم كاذ ل وقأ ال- ابك اه

 ناسرفلاو كواملا سوبل نم 2سيفن حيدم اهئانأ نيب
 نادجولا ةلمس ىنامملاف تسيلف«فاوقلا ةلبس نكن نإ

 نايصلا باث نم دعب اهنل ملعاو كوبل موي ىف اهلدتباف

 نازو الا ةلوهس ىمايلاو 2ىفاوتلاصاخترافرذملاطسناو
 ىناعملا نونتق نمكليف ىذلاب هارت ام ىلا ىتألأ تنأ

 ؛نادي كايف حيدللب امل 0 ىور فرح ىأو نزو يأ

 نالمثلا أهعفت 'عوجرع اولغ_< ةوعدهذهو 4 ملساو“ قباق

0) 
 ةمثو

 مح ىهو«عمدلا 5- تاظف ىحضلاوتايشعلاب أ رعت فقو

 محلا هيكتشي قوش حيرابت 2 ءاببامو ىبامججاهءوجش هفيلح



 بس مل

0200 

 تانئاكسلا ةباغ

 اكرد كردمل ديعسلا نا

 كرتشم سائلا نيب ىشلاو

 بهل ىد لام دو. يلإو

 مب اكم ىلع لاجرلا ادغو
 ء

 كردلا يف وهف ةواّمشلا وخأو
 كرتشم ريغ مهيف ريللاو

 كرد ىذ(؛) راع نوكسلا يلو
 كشلا حرام نورداش

 كيشلا نع ىمعت ابنكل
 ف

)6 
 زواجتلا

 هبيعضعل خانعحمضصاووفعءلاذخ
 هضرا كنت ضع ىداوهزاف

 نماغتنااع قفراوءادب اماذإ

 ص

 زواجتم خا لوبعب سلف

0 

 اوعفدتل اسرتو اعردول "لكل

 رصان ريخ مكئم وجرأت نكد قو
 ىدوأ ا واظفحم مل منأ ناف

 لزءع ىنءروذعملا فقوم اوفق
 بمول آينابلاق(«) عجرم ()

 ابلاصت منكف «ىنعيدملا لابن

 ابلامث نيميلا نالد-خ نيح ىلع

 اهلالو ابيلعال اونوكفءامامذ

 ابلابنو ىدعلاو ىلإين اولخو



 ا م

)00 

  ىسفت ليلحم -
 ىد_ح كاذكو ءدبتع ىركش

 ىدلع ءامب رشلاو ريخلل

 - ىدؤ' تعدوتسا امهم- ضر الاك

 ىدعن اتنيط نع نبأو

 دولا و ءادع الل افذحأ

 دوو ةضخغب نم اومدوتساام

 ىدعب نولئاقلا لوش اذام

53 
 عيبرلا

 رظغن نم قورت ايدلا تحصأ

 رصبلل  ءالج هيف رظنع

 رطملا ءال 1 هللا ىلع تن

 ربملا فاوفأك ضور ىف ضرالاف

 رهزلا ءارهز راأونلا ةربذ

 رفخو  ءايح دعب تجرب

 !رك ذلل تدصت ىقثألا جربت



 د ةهيبوادل

(01) 

 ةزاي1لا نبا

 ىناعإ لج هيف ىكش ناف :تناروبنباناكنإ-نازوبنباللق
 ناهرب تيبتالو ليلدالب هلياخم هيتمهوأ الطابا

 نانسو رجهالإ كيئاجهامو هفياط قاط لايخالإ تنأأم

 ىنابسح هيف ىيشي حا زأ قىح ١ هوحهاف ائيش هبسح | تنك دق

01 

 سب د ءاجه

 سمري و, بارتلا اطب نم مرش سبدل الوق

 سأرمو مدقم 4 يف تنأ رهدلابت
--_ 3 

 سلس ارعذ داك ءك ك1ز اسيلبا نأول

 سلمأ هت نيس  حتلا نمهجو هعارلو

 سجرإ دعر توص_حالا صل نيح_كتوص نأكو

 سفن الا توع تداك انذّوم تحدص اذاف

 سيل الاو اهفيغض ني لاعلا بولق تزنو

 سوت روحضلا ىف تا امماَمِب كيلع اوهدو
 سكت اعيمج وعدي نم. تاوعد اأكف

 سوشأ فرط كيلا 5 اناللق تررم اذو

 سبع تابطاق م ذم كالي نم هوحوو



 د هبله دل

 ثم تنأ ك رهد لاوطف

 اشخ ىذأءتسلج اذاو
 : سايركلا اماكف

 جوب ابك تضهناذاو

 همظعمل كنم فنالاف

 5| ىاتا

 ىذلاب ردحأ تنال و

 اذكه  كفتا ناكإ

 ني ىت>

 ؛رطلا ىلع تساج اذاو

 (كيع ماللا ليق

 أمبايط 1 كلا اهذخ

 اسلاك دراوش 6 اعئش

 مالظلا فشك اثم «كب ويع تفشك

 سنذأ كبضرعو | موت

 سام ا مضي نم كم

 ست نيح كنم خف

 سطمملا نيبحال كيب

 سكعي كسأر ادب ا

 نتانقنن

 سارفت بارتلا 2 ك

 : سطنتملا ىفلا لاق

 ساطفأ كدنع ليقلاف

 ساحنت كل ىرا الو“ ق

 سرخلو تنأ تيحتف

 سردنال اهرابج 6 )

 سبل
014 

2. ٠ .٠. 

 الك هل 6 قيدصانل

 مومل 2 هبجو ادب اذإ

 نيمس هلا لع عثغ

 نوكي نءوكمهنم اكن م

 نوملا اهنافحأ تذال



 5 ود هل ويلف تلح مرغ م هدأ هنأك ٠

 ان عيحن

 هنم تفصوأم ىلع وهو

 هابأ همأدي تناخ

 رفك سم : ىلزامم

 مايآر لازتعالا ضفرأأ
 داقتعا هل ىدنع حصول

 اه كنفا !ثررح نبا

 ف

 نينيظ هدو «

 نوؤللا ابمأ

 نوطبامل « اروهظ ىدببي

 نينض هب ءىنال الك

 نيدي اع ىلر تندام

 نيباام سيلا مك

 مهتم

 هئعق

(16) 

 بييحلل خوضرلا
0-3 

 تيكبف ىتتيكب|

 ىنع ضما» : ىلتلقو

 ة) ناب ترما ولو

 ىداعالا ىف تمطأ

 ىبصع تحبصأأ فيكف

 ثتسح تنذ ري-2 نم

 تصضمف )ع احاصم

 تيضق ء«ةايحلا ىغ

 تيفوفق ىنتنخو

 تثتبيصع دق مهلكو

 ؟تنثا كاضر ال



 دة

)5 

 )١(! ىنيلابثال كنك

 ىنيلا», 200سيل هناك نوبلا ىلع ركب وبأ ىضغأ

 نيناحلا  "ضعب ابلاتحم ةليح هذه!ثيرح نبااي

 نيللاو قفرلاب مهاراد هنومري نايبصلا يأر اذإ

 نودلاب سلام هدنعءو مهلا شمل هناك

 ()نيجايطلالثم ىلع ىنم نع مانإ ( كمأ نذإ يمأ

 نيطايشلا ناوخإ عدخي يىذلا تسلف « ىنءداختت الف

10 

 (م) مكضارعأ اوحبأ نإ

 ىليلغ ءافش ىنءاوماتالف مكلا ون متعتمامإ !رهاط ى

 لب وعب مكيف ىحدم بدنأو مل ! سفنلا مولأ ىنوع

 ليم ريغضرعلاب!رهاطىنب كل ضر اولخبلالو

 ليس نبا ىلع راطأ ق نع 0 تق زع دق مكل ضا رعأ ىنولص

 ليك أ فكو ىفك م كمول تعزاتاماذإ  ىلدانم نك

 ليياق ب مكس اثم ىف اباثمامف ةعيسو ءايرءاهولقتسالو

 هيلع ىل قب ىف اطااوهو نجع ٌّط عمج (؟ ١ كما ر>نبأ َْق اهل اق(

 رهاطل 1 ىناهلاق («)



(114) 

 لباب نب ليعءامما

 هاثاوغ ىف اموقّشا كلهأو ميكله دسب اموق للا هبايحأ

 هلحاوسف ىقرغو ءاور مف | ميت رغاوا: دلا نب ىو رأ؛ رحبلاك

3 

 هلقاعم ىف ىهاودلا هتان هلئاوف ىثم ريغ التمماي

 هلذاعا ىخصي, الو“ عامسا ءوس هلئال ىدهيال ء ضطاخملاتنا

 هلطايب بولغم ضس>و؛ىمصخ 2 هترضحم غلي نأ كلدع ذعأ

 هلهاص مادق همهأن ءارحإ هيحاصتن اد نادم قحام

 هلطابب ماوقأ دعسيو « ىعيش 2 هقرابب ىقشي ناكنز ٠ ذيعأ

 )و١(

 دحلا

 ابعتم هيف ايعاس هاوسيبسو  اعداوظملا حاصر ظحلا ىرأ

 ايلطم كلذ صاتعاالإو ءاهالع ةماهتمس_ئوكى ري ناكاذإ

0 
 لم الا ةببخ

 ةبجعم اهرظانم هوجو مكفورعم لضف يلإ ىتتعد

 هبرحم ىىلع ديمح لقو  هتمسوت ام متفاخأت
 ع -

 هيشعم ةنمد ابهتيفالاف ةضور اهتاخ ةمأ مكو



 (ه5)

 هبيط اهتارعأو الإاءع رفلا بيطتال : مكتملظ

)01 

 .سبيشملا دب

 رعشلا لر*“ ترواجامل عدل ةدحاو بيشملا علد لوأ

 ررشلا ةراعص لوص لوا هود ميظعلا قيرحلا لثم

 ررعلا نم هرع ايناك أمحا وص تديام اذا ىدعت

 ربكلا ءىدابم أمام نوكت تحربام رومالا راغص اذك

 ) (١

 ماهسلا
 رتوملا ىنحلاو ايانملا نان ةدعلك مهيفكت ةدع مبل
 رصقتو و .”لاج' الا ممافانخ ةينح لك دابك أ نع نولزيب

 رطقي نرنم توملابامل داك اهئابل قيفتسام نسلأابل

 ردصت هانأم ريع نم دروم ايا لهاوت ءامدلا درو ىلإ ءامظ

0 

 فاصلا ط رف نم رسلافالئام هفط»> نع اناث هارتول

 فعر لسمللا فعرتسيولوهف هتوخن نم فن الاي اخماش

 فرطم بيجع لكايستم ابجع. هنم كاننع تارل

 فسخ مث انب رهدلا فسخ دقو ضرالا ىلع ءايحأ نحت



5 

 ايلاع انم لفاسلا حبصا
 أف رهدلان م ىنفصنأ بر

 رعم واعي و سانلا لمس

 ومهاتامأت نأ ى رمعل و

 .فرشلاو ىلادملا لهأ ىوهو

 هنم كبالإ ىل

 فرط لكن م فارقالاا وفراق

 .فيحلا لثمءاوفط نكس“ اولعام

 ام صيدم

(0515) 

 !! ىتانكل انوع نكت ال

 ىتانلن انوع نكس الو هعطق نسمتل اف ,ىفانخ قاض

 ىئارحال رانل ا بعلي هب أعلتنع ىدو وخأ م

 ىتالخاو ىبلخ نمدحلاو

 ىتارشاو كاباف « الوأ

 انباع قرواجاذا ىحضي

 ىصغزجاف ءام كدنع

 ىتارفا كتوادم دنع 2 ىتتلخدقو“ىرسعىنضرمأ

 (؟ه)

 سائلا نم للملا
 دهشلانم اقاذم ىلحأ مهتدجو 2 ىننا ول ىتحسانلا موعطتولب

 دش راخأ مهنمتيقال أم ويفيكف مبلمأ و مهالسأ نأ نا دقل

 ده زلا ىلا مميف سفنلا وعدناسبي راج مهم اهيط نم تبرح دقفيلو



 (ض05)

 0) ءازع
 سوفنم دج قاع ىلايللا كلنم تيهذ نأ قحسا نأ لع 0 دع

 سونأم ريئلاخ هنمابلكو هلاحم تحضأ نأ يسن فوهلاي
 سوبلم ريغ لطعهنم اهلكو هبالم تحضأ نأ ىسفن فهلاي

 ْ د

 سوب نمو ىهعن نم شيعلا اعاف بشك نم «قحساابأ المج اريص

 سورفم ريغاهيف سيل سئارف هل نحو «سا رقثيللاكرهدلاو
 سورحممب هانيأر فيعضالو 2سرتحمب هانلع ىوقامو

 سوء رأ ىوأبالو اسي رىثخم هر م'ءسانلا كالبا ىنساذإ

 شوال هيفاجش رورسدلا داع هرسال بوهوع رورسانيب

 سورةمو عوزنم نيبهل ىحطن  هتءيشب هفرعاف. رهدلاكلازك

 سوفلافنيحسملاىذو معنلاىذب ةعقوم مايالاو ىلامالانإ

 سوياقو نام و ناب 1 رمو هب بيصأدقى رسكو لقرهنم مك

 سودسلا ةثيع أيد نيف ثي ءل مرهوأءدس الاماخك طابتعا نيب

 سوخبم ريغقح دلجتللو اكبو ىسأ نماقح كءز رتيامعأ
 سوبحم ريغتا هللا نمحور ابل عالبلاوءايازرلا بركدمب و
 أخا نب |نعدامحنب مهارب اهب ىزع (1)

 (ىمورلانبا )١-
٠ 



 ديحو قمل 'ليلخاي

 دق نصفلا ن< ابناز ةداغ

 دما نمو أمعرف نم اهاهزو

 مالسو اهدخم درب ىهف
 اهدنحو نم هماطصت الام

 ١ كاذ ًافطأ باضةرلا كاذ لثم

 ابقص :لاق امسحم ريرغو

 ثاالا نسحأ اهنإ لوقلا لهس

 ابيلإ نيرظانل ىلحتت

 اعرتو بواقلا نكست ةيبظ
 ابناك

 نيع اظ>م _كانه_اهارتال

 ىننلال « ىنغتل'

 عاطقنا هيف سيلو وده نم
 اك سفن أم وص وأش 8 لم

 احنو اروط تومي هارتف

0 

 ديم ىنمم اب

 دييجو ناتلك» ىلفلا نمو

 ديرروتلاو داوسلا كاذ نب

 ديبج دب_ج نيعشاعا ىهو

 ديرب“ اههير فاشرت ريغ

 ديرصتلاو ءابالا الول ء« دجو

 «ديدشو نس : نارمأ » تاق

 ديدحتلا يعصي و ؛ ارط ءاي

 اهنسحمب ىقشف
 لد رعغلا امل ةئرمقو ؛ اه

 دينى هو:لاصو الاز وكس نو

 رديالو ءابنم كل

 ديعسسو

 ديرو

 ديل  هبأموو وحسو

 ديدم اهيقشاد سافن اك « ف

 ديبيداكف ءاحشلا هاربو

 ديشنلاو طيب ذلتم



 هنلا نم ىلح هيفو« ىو هيفع
 هيف مجرت امو اهوف باط
 ءانغو ءىدصلا 8 تبغا

 لإ زتسم مال _هدلا-

 مياح فكن اهلثم ىوه ىف'

 تباصأ الإ بواّقلا ىطاعتامم

 ماضم اهءدي ىف فزعلا رو

 مالا تنغ اذا ابنأ ابيع

 أهاوهنم م ولق تدازتساو.

2010 

 الهم» :تلقءىلنضرع ناسحو:

 ءاهاوه ىف ىنمولي حسيصلو'

 ىحض ال هف مولي نم ىارول

 اه.لع ون داوملل ةْلص

 انسح و ءأنغ«

 امو 6 اهاقرب

 ديصملا هيف لات عوصم م

 ديهش كاذب اهل ءىش لك
 دسفلا وورسلا دجوي هد

 ديعتتسم ممأ د رهدلاماو

 ديشر ىوغي و« هلح حجار

 دبر” ثيح "نهنم اهاوم

 ديبع اهيدل مهو اولظ_رار

 دبز مم دل

 ديحوتلا أبمحف « كبحو نع

 «ديدج بح" بولقلا ىف اهلف

 ديدستلاو قيفوتلا هنع لض

 دب تسملاو ثا رتسألاىل وهو

 ديكتو 4# ايح_وهزتىهو

 د ابنم 5 هذلاو هدنع

 ديدن اعيمح امهف اهلأم

 ديلو اهنم بيشن ءىواب ىهو



 #© 0# دلسا

 فقر باب:متفرصن اثيح -يل

 ادقو «ىلاهش نعو 2« قى يع نع

 6م لك اهبح ناطيش دس

 ابيلا مادأ اذا -ىرعش تبل

 هنم نيعلا ماسنال ءىش ىهأ

 هتسا تملا زال شيعلا ىهللب
 مالا كرم ناعم «ممسم# رظنم

 :الو ءاهف لاللا ىدنال

 ىلتت ديحواي رهدلا ذخأ

 رعلا ةرق مكلص ونم ىريغ ظح

 ىسفن كام لاعم ىنأ ريغ

 توم كنم ةراظن نيلازتام

 دعو كنم ةظدحاف «:ىقتالتن

 وديع ىذرم حاحصلا تكرتدق

 فيعض هيف لازيال ىومهلاو

 ىولأف بي رغلا كيح « ىفاض

 ملم سيررغلا نإ“ ىلابجع

 مسام عى راس نم انالم دق

- 

 ع 0 :

 + # ديح |هنع نياف ءىتاخو:ىم

 .كيرمل اهبح ناطيش نإ

 .ديعمو ءىدبم فرطلا ةرك
 . دي دج ةعاس لك اهل مأ

 .ديفيو ابئارغ ىلك-ضر

 .ديتع بحم امل داتعءو

 .ديكوت اهرحس دّمع نم صق

 . ديعملا ليدملا ذخأرام كنم
 .ديهستلاو ءاكلا ىظحو؛ن

 .ديعو نهلالخ تا دعب

 .ديلخت ةر تيمه ىف اذاو 4

 .ديدمت ةظحلو «لاصوب

 .ديع طوخ تنأو الوحم ن

 .ديلح عب رص هظاحلا نب

 .دي رط وهف“ بيسنلا داقرلاب

 . هلي رش بيسنلاو“ ىلنج سن

 .ديرجم هل لبق « هيهتشن



 ل -.أؤ١ب

 م نم دعبأ وهوباقلا فوه:

 )م١١(

 أم اذإ_ قيدصلاةمشح اذسح

 دول طاسنا اذمحال ناح -

 تحضأف « كيلا تجاح تلكَو

 أب نأ ىلوأ قدصلا تامجو.

 جالا نم تدروام: هللادجأ
 ىدو نأ ىكستذأ هللا ىلاو.

 املا ع رقت قماو ريذ تهم

 لخ دع ةريخذ يل ى 7 17

 شرلا ىلا ةادبلارشعملا اب:

 انملام اذا_ انتاحام نأ

 -قوقعلا نيبو هنبب  تزجح

 قولا تابجاو سخم ىلا

 قويعلا عطوع ىنع ىهو
0 

 قوربلا تايداخم ىطريو ىف

 قورطملا ردكملا ريمت نا و

 فوزرملاب تددو نم سبل

 قوموعم قماول ىو طف ء« ب

 قورذملا هبارح نم :ث 4

 قودصلا ناس ان اوشعأ ل

 قواحلا احشءاحشلا
 م

 20 نم

)05( 

 نا هللا ضرق

 لا كئكسضش نامزلا نيسال

 هب كيضتميف ءاموي كيطعي

 دس ادب هنكلو“ ضرع

 دسملا رئارم نم ةارثارم

 دصرلا نيعا نع ط0 ناك

 ديغلاو بايشلا كعب ةريكا ! كىال در ىدح# الام "لاح.



 ”١ه

 لعل
 )0 )دا اخةريشع

 دلاخ هرياشع نعلئاس نمأي

 مموجه ديل ولاابأ توجه ىتءف

 'اك اذ ةريشع مهلك سانلا

 :اك ايًاءاحهلاضرعف ثتوحهو

)١ 

 ضارعالا ءازح

 لحج ر ىلع قلمأعم ثصحخحر

 هتميطق ىلع نصرحأالو

 هدب احم لنركل ءادب دلو

 ”ةحدذقم 4 فيسل أدوعب دملو

 اصخرام هيلع نولغلو

 :اصرحام فاعضأ « هداعبو
 'اصخش دق هنء ىأقف « ىنع

 اصكن هنكل ءىرج دفقلو

 !اصع بيطرلا نصغلا لدسو

 هنو

 2( ا راق

 رعاش «نم كلكمث تمعطأو رهاط ىبأ نبا كتدتف
 «دراب الو « نغسل تسلف

 وفنلا ىثمت « كاذكت نأو
 رتافلا ىوس نيذ نيب امو

 رئاخلا رتافلا ةشء © س

 نن
 انت ذل

8 

 كلمفك ٠ ا رداس ىنحبدلا كت ا ر

 بالكلا بأد كالذ لاز امو

 رهابلا رمعلاب

 رهاطى نأ نباىف املاق (؟)  ىطدعقلادلاخ ءاجه فابلاق )١(



 مسا .ا#ث دس

9 
 ةالابملامدع

 ىسق ءزر ىسفنل اوجش ىفك 2 ءىث ءزرا عالحلا ىست تبأ

 ؟سمر لوامل اهتتطو أ دقو فلإ قارفل ةشحو علبتأ
)5) 

 ءارضلا ف ىت وعدي وهءارسلاف ىتتوسنب
 م بنجنأ ىتلاب طعسأو :ىغبأ يتلا نع داذأ ىلاما قداساب
 ”بطخم ةهب ركلامو.ىدهاشمو شت" ةهيفرلاموي ىدهاشمأ

 برضب_ةلامال_لثمل الشم متيدسأ ىتلاب قومتركذ

 «بثدنج ىعدي سيلا ساحياذإو اهل ىمدأ ةهي رك نوكتاذإو»
) 

 ناسح الاءازج

 دافصب تسيلف اركش تيل اذاف « دافص ىمعنلا اهإ

 دادولا صالخاب ىمعتلا افك ؤرما ىمعتلاب افاك دقلو

 داؤف نم الن لون دقلف دي نم الين لون نكي نإ
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 اس ١8

 هلل
 0( ردهلا ماها

 روسلا ىف ءامسلا بر لزنأ امي كاجر نم سفن تنما ام

 ردفلاو ءاضعلا مابتا اللول

 ليف
 و. 8.

 ىمارع رذحا

 4 ثتيلم نإ-ىمارع نيسحنال

 هعقوم دعبأم ىذلا راوبلا لب

 2 ص

 هل تالظعلا ىعوتام ىلفعو لعل أم

 ( م١

 ع بيراجتلا ضعبوأ ظعاوملا ىدحإ

 فرحت مسقنال و ظعوب عفت

( 
 هنبا نعءازع

 5 هَ .٠ .٠ 5-5 و

 ةبونب ىلع ززعأ !ىتتث اخأ
2 - 

 هبركح نعديعللامو 6 تدصا

 هلثم رهدلا فاخضال نمتام دقو
0-3 0 3 

 براقاو 6م هر ما دعب بأ

 3 مهدعب كبارشرحم و تمنف

 هناح كن ركأ نمحع ( تيزمن 5 انف

 انتاهمأ نم ضاعن نآرذمت
 ةنجت ةئباىلع ءان ز> نكسلهت الف
 ةماقإ راد ايندلا هذهامو

 ليلب نب ليعامسا يف 711 00(

 ردتلا
 رهقأو ىلعأ هللا رمأو «صيخ
 رس «قحلاو فالس الا نم كيلع

 رهزت ليللاةمظ ىف اجرس اوضم
 رهسنو لالزلا سفننلا رجه كو

 ردجأ كرامت نع ىزعتلا كشوو

 رذعتبال لسنلاو ءانثاباو
 ردخلاو ىجن - هللا نع ىهو_تدغ

 ربعمو زاحم ! ايندلا امكلو



٠١6 

 (ىسو)

 ةنفملا فطنتش
 ا ىعرصو ىلتق اهئامدن نم 4 تتامأ( )١ تهكن فطنش ام اذا

 ىعرم رشابنم نيعلاىعزتو 2 اباذع ابش '1درم فناالا ىتالب

 ىعنام دنع اهءانغنإو هك رشبل  ىدنع ام وكس ناو

 ا

 ىعفاب ابتوطو_تنغاذإ- 2روزرهش برمعب ابطرمف

 ىعجرو الظنح الفءتيهذناو الهسو الهأ الف 6 تءاج ناف

)5 

 .٠ 1 0 ِّ 1 ل 1 8

 قع تبدد ىو موب ىار وأ ىصكرع لوو اذا قىادذص ىلإ

 ىمطح_ قطبغموي ىار وأ ىرك ذياديشم ىار ام اذاف

 ىننملك الءسيطلاك ىل وهف ىناخر ال ,ىردئثاذش فى هعفن

 ينجو ىلصنم برحلا وهو 2 ىلاس موي ىف ىلع ىدجب سيل
 ىنضو ديدش هبىدادتعاو هلم نيدض نيب كفنأ تسل

 ىنمتملا ةينمك توصي مل ليلخ لكنأب ىف لع

 )١(تنفست



 دو.ع

 )16١(
 لالا ررض

 هقيرط ءدسو هيا مجاذا ءهلهأ كله. لالا نا رتإلأ

 (١)هميرغوبفءءالالييسسسو همحمرزغلا ءأأا رواج نمو

 (15؟) ْ

 هسمش ءوّضل رس ال نم

 هسفنب احر فارما الا ةجاحل ندصتت ال
 ؟هسمئءوضبرسد نم  هحدع رسب ىأ

05 
 ىغيلا

 ءارفلا ةورف تسلو ىتاكلا ءاسك ىف تففلت ول

 («)ءايس نهركيدلهيوبيس ىجضأو « ليلخلاب تالختو

 ءادوسلاابأ ىنكي اصخش دو_س الا ىبأداوس نم تنوكتو
 ءايبفالا ةلج نمالا للعلا لهأ كدعي نأ هللاىأل

(055) 

 (حشلا)
 بطر,نظزإو ءاسيبهب ديرب 020 هتدجو ليخبلالاملا رمتاذا

 بلصي ةراجملا ءاملا رمت اذا  هنافءهنم كاذاييجعسيلو
 . لاقف رخآ بواسأ ىف ىنمملا اذه غوص ىف ءالعلا وبأ عدبأ ()

 هيفاض ىثملا دنعرثع بوثلاك ارشأ ىنذلا تداز لالا ةرثكو
 اريسأ () 2 ةريثك عيضاوم يف هرعش ىف ينملااذه ةايشا ىمورلا نبا ررك دقو



 بس ءالاس

)05 

 قوشعمو ةمادم نيب

 سالاب كاردالا نع تفطل سفنلا ةشاثحك ةمادمو

 سأبلا ةحارو ءاجرلا حور اهبراش باق ىف اهميسنل
 .,سم الا مجرم لمؤي ىتح اهتوشن نبا لما ف دعو

 نكن

 سفنلا ةينم زواجت ىتح هنساحم تلمك فبنبمو

 ,سبحلا نم هدي ىف جيضنو ١ هفثارمىلاس وؤكلاوبصت

 س# لسمانأ نيبو 6« هنئم مق ناب س اكلاوءهترصنأ

 سمشلا ضراع لبي رمق اهبراش نأكو اهنأكف
 0 ىلا

 ءانغ مف سيل ءاقدصأ

 مفان مهيفامو ءىلع مالسلاوريثكءءاقدصأمل

 مساش حزان بلطمابب ةجاح قتاحأ انأ اذإ
 / : مساع
 مئاَص اهتقو ةمدسو هفقو موعم ادبا لف

 مطاق لاش أاهممبل ةجاح نءءرملافةومىفو



 -ةءمما

 06 ف

 لم تاظمل
 برم بحب نم ىمبك ناكو ىنلمف ىسيع دنع افيغرتلكأ

 بجعم ريغ# قأشنمكلذو هتاذل نم وللا ليلققاو

 برتم بارت نم باتك ءزرك 2 هماعط نم هؤزراليك أ ديرب

 فقرتملا فت كا ىط سن الاىوط هضم دنع هنيع هتافحل اذإ

 ب ره «نطب هنطب ىسعو ىحضن و هنالك أنمنطبلا صيت | بحب

 برطع ليك الا شارضأمقوالو سنوي ىسيمل سنا ىذسناامو

 برغم ءاقتعك الإ ايتخاامو ةلك ىف « هتلك 1 اذإ دوزت'

(154) 

 )١( ىترداب هيفسلا ننمأبال

 اضرغ ىلريصيوا ىبتنبال الجرو ءايقشالابفرعأ
 اضرم هباق ىف يفخيو « ىل سلاوةمالسلاةحفصلحياب

 اضقتناف لاحتسا من ؛هاتفعأف لاقتسا مث انلتف « لاق

 اضرح ىري نأب ريدج وهو هتب رح فوفصلا نيب رجب

 اضر هنم تلثو « هيلع هللا بضغزأ ىلءاظيغم ىحضأ

 اضعتمااذ_ افصلا معو - ايعأ اذإ_رادحلاطني هل الوق

 اضمن ام هلثم اش .ىلرح هدتنم فيعض لمح الو

 ناماس نب ا ىلع ءاده ىفارل اق )
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 ىضقو هنيح هللا ردق نإ ىقظعومهيعىدجمس يلو
 اضضملا هنقذأ ىفاوقلا اذإ ارذتم ىّتشلاب ىتأك

 اضنف هلذأ باضخ دبع الوكاذمويدبءلاىدشني

 ع

 اًضرع نمل ضراع ىتاف ىترداب هيفسلا نامأ.ال

 اضكر نإ « ماجالا ىدنعو“ ريسلاموانتنإط وسلاهلىدنع

 اضرتنم قيطيالام سيلف اطسو ةريس ءرملا رسيلف

 اذح نمحصن_كشال_حم لاو نسحلارأ قضاين |تعمسأ

 اضياهتورع نم دحاونإ هل ترفغال تاب تسفأ

 )١1(

 دلال قتت

  :اراطام دعب نم عقاو2و ءاموب 2 هتعقو دعب نم ضمان يف اربص

 اراوس ءايلعلا ةق ىلا اجات 2هردصأ نازملا فردلا ىوهاذا

)06 
 ءاوع

 ءاودلاك ءانملا ءاود ركلاكس بل

 ءام نييشنال االطرنبرشعىنمساف

 ءاوعلا اذهيذأ ىنيفكي ركسلا لملف



 _  وا دس

)6١( 

 رهصلاو ندملا

 رباقملل 'فامضأ مهتضاقت ةنيدملا ةطخ موق طتخا اذل

 رفاسملادازمكآلإاونتقينأو «.اوديشي نأمهابنيام كاذ فو

)00:0 

 هفسلا ةيم

 كنعةهافسترمثأامنجاو 2كمرج ةبنم رفجابأ قذ

 كمجنب سحن لك هللانرق 2ىتحءكدجو« ىل تضرتتام
 كناع قيضف ىدل رذع كل امولمىرعش تبع نا ىدنعتسل

 كاسل تحنج ىتث أالكل اراقتحاكنء ضارءالاتدرأدق
 كمتشباهنمجورحلا توجرف 2 ىبونذ تاقبوم ترك ذتف

 كيمساب هون لولا لوط د. ءاحه تقزر دق , هللا دماغ

(*6) 

 .طوبهدوعص لكل

 قياحت دعب اعرصرخ رئاط ؟فءرّمصلا ابأ اريص

 قيلطت هللا ابناصف اهوفكنكنل ىمعن تجوز

 قيدنزا ابيف ةجح 1 اهتلبرمس" ىععل تسدق ال



 همس”

)06:5 

 )١( ةفرعملا لضف نبأ

 بيرغلا دنع كزي « كدنع نيمهرد ىمجرد نكي مل اذا
 بدالا قم قحتن#« امقحتساىذلا قوف ىتدزف

 بيجنلا قحو بيسملا قحو سيللاقحو بير الا قحو

 بيبحلا نيبو ضيفبلا نييك يدلاميف قرف الف الاو
 هز
 دادعل مد

 زوم وأ رفاسملا ىقشي دقو ىمهدادنب ىف رهدلا لاطأ
 زوجع همناعت نينع, 2 امقم هرك ىلعاب تالظ

)063 

 نامزلايوكش
 اهتفلسو نآلا اهتبتعأ اهتفلك ءايشا ىلع اريص

 اهتفسفس تنك ى ناك « رظح 2 تةفساهلام « ىفاوقلا حبو

 اهتنقثف اجوع نكت ملا امتددسف اجوه نكن ملا

 اهتفرطو نسحلا اهتطسو اهداربأ تكح تاملك مك
 اهتفرظ تنك نا تفرظام اهتاسح تاكا تنحأام

 اهتفهرأ تنك ىن الءاركش «ابهتاربع ىظح ىلع تمنا

 بي رغلاامي دوي 5



 _ اوال

 ابتنرده ناح « هتفهفهو اتمفر ناح هتمقرف

 اهتفثك تنك ىتأك ىتح اهّدس ىننلا نود تفثكو

 اهتفأ امو ىنتفآ قزرلا ىف 2تحبصأ دقل لب فلحأ
 . .٠ مأوى . . . 0

 ابتدح هفميح نم الو ,اهف هراصمت طق اهبكشا مل

200 

 اهتفيطت ايد نم ىارق - ىتعيمىفو ىنس ىف تمرح
 اهتفبات نا_ابنم فصنت ةفبل لهو « ايندلا ىلع ىئبل

 ابتفأل يفأ نمو اهف ابهتهوأل دق ىل ةهامك

 اهتفدرت لاح الو ءاهف اهتمت لاح الو ودغأ

 اهتفاراعت هعصل اذا اهمؤل ىلع ًاريص أهتعس وأ

 ابتفطل انأم اذا الل اه روم ةلملا زجعف

 نع ينل

 اهتفشك نيح ءىث حسقأ ابنأ ىلع احبق ابل احبق

 اهتتست طق ىفرت مل اءرما ىتأآر نأ ىتفّست

 نشل

 تناك تلخ اماع نيسمخ >ىفتركف
 : 7 ء

 اتفلخ 9 ىماما

 م. ين 1

 اهتسمنا" ذا نيب مو اهتيندت ذأ ىل تنس
 دو. وى ترعاس

 اهتق روف ©« ىبع تصن 3 - هروفوم ىهذإ - أهتلبحا



| 1# 

 اهتمدعأ بوهوملا ةحرفف
 ىنلده ةثأم ىرح او

 اهتتدرأ بواملا . ةحرتو

 ابتتلصت ىأ ىرك ذل

 اهتنق اذا رمعلاب فجرت تحبصأ دقراث آلاو .فيكف

 هتقفنأ ناك ةايح ندك

 اهدع ىفسأ ىف ىل َرذعال

 هتيئات نا امالب الأ
 ةفع ىف مسجلا مي توق

 امدعب نم سفنلا تددك دقو

 ةكْسم ىوس اقزر ابلاطال

 الي اهبكميام تبلاط
 اهتينمف دحلا دك انو

 بلاط ىتتأوكشا )١( كيلا

 ىذلا ىثخأ وءكوج رأ تحبصأ

 ىنغلا عداو « ةفرحلا ىن ةرطاف

 ابتتك قحلاب حئادم

  لبلي 'نب ليعامسا بطاخم 0(

 ( ىمورلا نبا ح )1١

 نإ

 اهتفرصت في راصت لع

 ابتفع « اهتفع ! اياطملا ىلع

 اهتنالا 9 ىسفت

 ابتفحلاو امدق اهتريشأ
 اهتففعو

 ابتفنع « كاذ تدم ولو

 اهتقوطو ضرالا ىف تفاف

 ابتفاوسف اهدلا لع أمو

0 8 

 تعا

20 

 ابتفجوأ ذنم « ىناكر تباخ
 والا 2 1

 اهتفاسن لاح نم ثلا رح

 اهتفلأ تنك اطومس ركذاو

 اهتقرخز لطابلاب سيلو

 قل



 د 168غ

 اهتفاز“ ىقلزال ء كلا  ابتيكشت ئ وكش اهدي

 باسكن

. 

 اهتفلحأ قحلاب ةفالحإ ىرولا قوف كالعأ نم قمت
 ابتفكوت فورعم ءامس ىفقوم ىف كنم ىتطخمال

 اهتنلأت ذإ - ىتترفان دق ةغلب اهنودام .« ةغلبأ مك
 اهتفكفكف سفنلا تقاتو ىننتبأ الو وجرأال تحرف

 ابستفك ىن زع ذإ  اهتلخ  ةبعص ىلع ى رمأ نم تاج

 امتقوخف سفنلا تحرو ايجار هل تنك نم تفخ لب.

 اهتفلخأ كدفر اهتدعو ىم ىنأ كاذىف فخأ ملو

 اهتفارع ذنم ىسق تركنأ ةفرح نم قرفأ ىننكلا

)00 

 )١1( : بوثلا نبأ
 نفكلل بوثلا كاذك رأسأ إ_ كادف تلمج

 تردبلا ف دعب ىبخورو هسبلال مكتلأد

 نمزلا ثداوح تمخو هب لاطملا لاط دقو

 ناملا اخأل « كيلو هب ءابحلا ىف كلأرف
 ندع ىلا هككأح كرف الغ هلمجن الو

 ادعو زجنتسي اطاق )١(



 الاول

 نسحلا كبحو نسا الثتم هلعحاو هلأ

 نرق“ ىف مزحلاو4 :إ كنأر لثم أةيفص

 نطفلا نع (تفد ىن

 نرد ىذ ريغ كضرع نا كّضرع لثم 5

 نغنم دجلاب ىتنك هتيئاكبحت الو
 منت نمدمحلا توفب هتاخيزأ كبسخو

)04 
 هلعفالإء رملاد وسال

 بستكم رخآ, الا سستحي هردردال ثوروماسحلأ امو
 بطحلاىفسانلاهدتءاتارمثملانم ةبعش ناكناو_رمثي مدوعلا اذإ

 بمشلا عضوا نم دتمتنا ضرئالف العلا ىوذنمةبعشىر.هأ تناو

 بأي الو م اوضري ملو مارك سفقنأب هورواس موق دجالو
 بسنلاب ثروي دحلا نيسحت الو هتلمفاد ىلعألا ليت الف

 ١ . وت رمسس 1

 هسجحجح ىوذد امارك ءابا دع ناو ةسفن الا ءرملا دوس سياف,
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 ظ (١ه9)

 )0 ( ىتدسح مالع

 "نعلا ىبحص ىلع ىدساملا اهبأ
 ىرعش للت ىلع هجاه ادسح

 اك دقو « ودعلا عم ىصاقتناو

 هيلع تدسح اذام ىرعش تسل

 ىحضأو 2« تثمظ ىتأ لعأ

 اريسح ىثَمأ ىقأ ىلع مأ

 ىقيفش تلك ىتا ىلع ما

 :ك 6 همي رك ىلا اهرك نع

 نكلو « لوقت امم الاقعال

 معلا ىله مقم ىلأ نقيتو

 اب ونذ كتم بونذلا دعأال

 هءاام كدبج تدبج ول اهسق

 اخ لعن وكت نأل الاقراف

 رب رعلا بطاخم )١(

 ”اناوخالاو نامزلا ىمذو ءر

 انابضغ امم ىئاقلو
 اناححر ىصئاقن ىل ىري ن

 اناع ىئاخإ ىملاغلا اببأ

 ؟انايكر مهلك سانلا ىرأو

 ماناطو الاو ءاركلا تمدعو

 اناوه ىنم تيقا الإو « ت

 انارحه هتفدرأ ءافجب
 انامض كاذب ذخو : ىتايح ءد

 انانحو ةلوبقم اناده لب

 اناصلخ اخأ الإ ىف كن

 انامز نامزلا عم امدق كل



 د ا[»نب

)0 
 ماقتنا ىلا قرح

 باذمصاصر ىلع ىسف فبل

 فاتك ىف رفتضغ ربزهو

 ركلاب هيف ىف بابّصلا بصبق
 طبلا ىفو ءىرملا ىف حساس اذاه

 مادهاب هناكرأ تعادتو

 احلاايأ ىل لق»:بابّصلا كاذلاق

 لا كاذو ء كننم ”وتعلا كاذ نبأ

 احلا ول ا فيك نحل هدا ل

 بابص 'ئدي ىف بيناركو
 بايأالا حلاك هافرغاف

 باذملا باذعلا كلذ نم سين

 باهذلل هتايح تلوو « ن
 بارألاب هواشحأ تعادت و

 بالصالا مطاحاي ىللق# ثر

 بايللا بيخأاي ىل لق «"ثيَم

 باذعلا هريص فيك مأ ثر

 (ل53)

 )١0( نامزلا لعىنعأ

 #7 وبغم 4 ءدمحلا نياق

 فيض لك نم ءالملاا لحلاو

 مذلاورفولا ىعو ىذل'ءاعولاو

 سانأ لاخنام « لاملا ىرأو

 ةالاوذ نظام ءارآلا حصأو

 مهيف حار نم لاجرلا سخأو

 هظحجيفاهلاق (0)

 ١ وه ىلع ىل لاوهو 4 ع 05 اهنوهءرملا لع ىلملا نا

 هنوكسم لطعم « فسيضمو

 هنوبغم مهيف لاملا اذ نأ

 هنوفأم هنأ ىأرلا ىذبن



 اس وامل

 علا كقاققإلبقلاملا ققأ

 اليخم ءارثلا مفنياملق
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 .هتوئمو هييررهدلا ىفق ءار

 هن وهر ليبملا ىرثلا قتّملع

 .هن وم هريخ » فوجلامدك ءىث : كلام نأ ننظنال

 املا لعاج همامح نم اجنول

 أممف « همدتسىملا عرزا

 امير عاراسمب رفءوعطأو لك“
 مالو لام لك أب درفتال
 اك امو « هوئجاس لاملاونزاخ

 هنوراق ام ؟ هلاذاعم ل

0 

 .كلل وحلم ىنا هعورزم در

 .هنوعو نم ايكاز
 .كلل ىلل_امث هرشف « فرع 32
 9-5 ' تو ل

 هلوعت

 اني انت ل

 2 نمقزري دابعلابر نإ
 ع ء

 انالو «هلالاب نسلا نسحا

 ءىش نم بيرملاب برتساو

 هفخف « ارش تننظ أاماذإو

 نيدنظ نم انما نديم ا

 اراذح كاع ىج نوكروك

 لع

 هلل وحم ديدش ءى ردا نمادنم

 .هن ونظم هلع

 ع 3

 .هتوما كيانوا 6 هئمس رتحاو

 هن وكر لق نوكرلا لاطأ نم

57 

 سس انر

 د #

 00 1 0 فم اذ الف « ىتنحم لات نإ: *“
 هن وتفم ىخاالو « ىناهز نو



 9ل- ١١

 للا(١) رض هقيلخ وذ ّتفلب
 لاملاب>اصادغاذإ - ىنأريغ
 :ًأنإوءقوةحلا ىف ني دلا لمجأ

 هنوملم هرج نمللا اذإ « ن
 7 ودم ىنن أف 6م انيدم

 ةيوناق ملاققحااو « تلم

 نيف طلق

 هالثعأاف « ىجاه مث ىضار

 ىنتمشج ةبثو رهذدلا بثو

 ريغتب ملو هب ىدهد لاط

 نكل , هيلس ىلع زيزعو
 دجوبلقلا فو -ىديوتد رج

 تناكتس | ىتح«نامزااتب رضف

 اوّرلا ىفةنابملا ىبأي ماسح
 اغوصم ديدملا رهوج نم سبيل

 ةنوهو.ال لاحملا ديدش ىف

 هنوصأارهدت رمت فيس لس

 هل ولسم الو هلوفصم ل

 هز ومكر ويظالف « فيس 131

 هنونكم  ىلْسْمي ىرفيداك
 هنوجوتلاطتسا|هدعب «هضيب

 هنؤمأم انما ناخ اذإءع

 هنوفجو هلصن دما نم لب

 9 د ا

 ىلا ىرل ىف هقرع حاس دحام

 ايافخا دقفتاذ لزب مل

وصغن وصغلا ىلع تؤ وأو« ل
 هنا

 ةنوكس راقوللو ءهيف لج

 هنويع نامزلا ىلع تاك 'ذم

 د6 ع

 لس _ تسيب

 هيحعالاو هعقدت(1)

 ةلاؤميم رئاط دوعسم ةنج احلا ىفكلاف « تجاحف ضماف
 بسسس 8

 .6 مز7



 ءادس والد

 سلاف (١)قنعيهارأ ءاظحكل

 نك ٠ بحاص برق « ىنعأف

 هلق قدح ارض عدتال

 اديشن ديشنلا نم ىرعش سك آو

 جلاعف «() انونجنم رهدلل نإ

 هنورح قي كاخأ رياسف ءر

 هن وفدم هريمب راثتسم

 هنولف مجلوقلاف « ىنظنسح

 هنوحل تارذشملا ءانئلاك
 ء

 هنونحتمىل رودي لأ ىسع «ه-

 © ءايبغالا ظح

 ىتح « نزولا هقخم موق راط

 انلا ةلج نم نوحجارلا اسرو

 رخفب ماشل كاذ الو

 س ارززولاحمجاررخصلا اذكه

 ىنذ « اواعيو رشعم رطيظ

 للا ىلع تحضأف*تنانأ ف يج

 ميلا نم ابابع الع ءاضو

 نرامزب اوبلنت لاجرو
26 

 اماعط ىل ىأر اذإ « قيدص ىل

 باقعلا باب ةفخ اول

 باضهلاتاذلابملا وسر « س

 باعب ماركلل كاذ الو ء ال

 باه نزولا لئاش رذلا اذكو

 باق لفسأب الإ مهارأال

 باجح ىف اهتحم ردلاو4

 بابءلاتحنناجر ملا ضاغو«
 "قى. ًّّ .٠ .٠ ٠

 بارتغاوذ مهيفو هيف اا

 بارشلاب ىل دوج نأ دكي مل

 بايثلا سنبل هيدل ىنايفك اميمج ىل امهارام اذاف
 تخب ون ىنانب لوس اهلاق(س) (ةيقاس) هيلع ىقتسي اب الر د(0) عرسي (5)



 (د1)

 ىدنع ةثالشثلا ىأرام ىتف

 )١( ىراهظلاكلمل الهأ ىناريال

 هبدل ؛ ىكئالم عبط ف

 ىلظح رادقمف (") «ةب رامجوأ

 هيدل () ءافللا ىظح اعإ

 مهب ىل ادهاش كفن, سهل

 الا نم باب حتف ناك ىتمو

 انا لماع دَمف بساح بفتاك

 >أ اذا ىصاصق نم كفني سيل

 ىارا نم هيدل ىسح ىبف

 باغرلا اءاطملا مضوم الو

 باصتم الو ةين ىوبل

 بارطاالا نع فداص فزاع
 باعتإ الب هدنع ةعبش

 باجع الا نم ىب هيفام عم
 باوصو ةمكحو نادو

 باب قالغإ هنم تعقوت 4

 باسحلاب هنيبو ىنس ة

 ىبامع نه وأ يللا رهد نس

 باجعلا لك باجعللاب «ناسحالا ىبأ نامزلا نسحأ املك

 اريثك دمت نا لدملا نمأ

 "هلا اومن ىلأالا نود ىنارتأ

 اوزاف مثاببلا لثم راجنو

 نكلو «طيبنلا ةنكل مهيف

 رهد لظ ىف نوبعلي اوحبصأ
 ة الا الو فويسلاب نيئغم ريغ

 (7)4 تاقو الل لقتستام ىل

 ؟باتك نمو ةطرش نم لام

 بابحالاو سوفتلا ىف ىنلاب
 بارعالا ةياهاج ابتح

 ٍباَّتل مهلثم فخسلا رهاظ
 , بابذ ءانغ ,نطوم ىف « مال



 ب #١

 6 مويف ريخ الو « مهيفام ريخ

 الاو معانملا ىف نولاغيو

 الا معلر مهتسبلا معن

 ينك ىهو اهنورأ 5 ل نيج

 د د د

 ىحضتل ىدنع نوصغلا كل نإ
 ءانتحالا ت رم لابأام

 باع نم مهوبلل مهبردل مك

 اهادم تخارت اذإ سر رداخ

 ) / رك تاذاه را دن م رك تل

 عسب

 اذا كرت“ ةداغ تابل قوف

 ودبتف « ىلملاو ساكلا لمحت

 ريد اقاس ايلاي

 املا ةذل ىد_ ىف معطلا ةذل

 نيب دحر ز نم مرصخ

 هأذب

 فرطو“ افصحر تبراش مفف

 اقحررقي اماهنال « مهمذىفمئايال مهبانف نمنأىن« )١(

 )١( باتإملا ىهثا ريغ مهنا
 بار: الا صاّوكلانيبت اخ 0 - .

 .باطّرلا اهنم نوصغلا لالظ 4

 باقتراب اهنورفكي الوءال

 .باتم نم ابل لبف تاملاظ

 م باطتحالت سبأ مآ اذهدع

 باعكلاب ةبيبش () زوجعو

 تاقحالا ىلع ةدج تسبل

 تانعالا رهدم رحنلا دقوم

 باخ ريغ اهرمج تيقاوي نم

 باص وهو ةوبص لك نم ىل

 كري رظانلا ةنق
 باطتسم نم لائي, اباطتسم

 بارّشلاو

 باح ءاعد ىوبلا وعدت ءمع

 (4) تاخسو ةبل ءام راش
 همهم سسمس سس

 .ةدالق )0( دقع تازةيقاس ١) ةيلاتلاتايبالا ىف كالذ رسف دقو ردا ىنعل 69 ]



 .باضرلاكاذ بيطايءباضر-ج زملاولواحنإ_بارشلا جازمو

 باذمع هايم نم نالسي راوج نهنأك راوج نم

 بارسلاكوأ قيقرلا ءاوهلاك اسوبل فوفشلا نم تاسيبال
 !بابهتلا ىأ نيهتلي العش هانس ءىضملا رهوجلا نمو

 بالسالاوراشن الا كلتبل ٌالاوراسلاو مث ءاملا ىرتق
 بابلجلاكلا> ناكذإو ب اجنيف نهزكر لبللا سجوي
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 .باستكاب لقتملوءاحارص(١)ت  "ربحأل « نمنيب موقلا ىرتول
 بابراالا بتارم ىف مهو 2ةديبع نوضتربال سانأنم

 (؟)باطقالا لع تةسوتساو كالفالا تراد هل نم لاح مهلاح

 باطخلا ملال ىدصت“” اردق ةيندلا ايدلا كاذكو

 باكقألا لعاب ىحضأ وت  اًئيطو سم لاحر نما وئكم
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 نت طن

 باترملك نامزلا تاممح هتكرت ىذلا رامع نياك

 باث ىف ةمكحو الع كايعتأر هتارول ىتفنم

 ناهالاو ةممل نمةيلعام الإ سائلا اسك ام رهدلا هزي

 بارجئابعاب عاطسا ولف هتدحم ىتلا هفرظ لحوأ

 ! باحصالا نم هلثمتطخسأ اند ةبحصل ةءوسءةءوس

 مهآدأء سةيف اع تراد كالفالا نا ىنعي 68 ربا بهذع تندلىا )0(



 اعاد

 كلل ريك" انم ىلع ىسفت فيل

 ىحضتف «ءامدلاب ض رآلا لسفلا

 ىأنلك اهب ىألابالكرم
 فاعض « ءايظلا ىلع تابئاو

 اضيب لئاقعاولوخ ”طرُش
 : اولاق ء سانلا يجمتام اذاف
 انا نجش نعنيلهاذاوحصأ

 ماس
 ع .

 ومسو رومخ ىفورومأ ىف

 باضع ف ويسىوذءباضغءر

 )١( بالملاك اهبارث ء رهظت اذ

 بائذلا« ردغ بالكلاءافونع

 باثولا مويدوس الا باث و نع

 (؟)باسك الالب مهب اسحأب ال
 «!بالكلا ريغ ءابظلاديصي له

 باراطضا اذممابح ناك نإو س

 باجتس ىفومقاق ىفور

 (ع) بايرز نمو سدنس نمو م-_بفقرلا نم كاذ ريغ ليوامو

 ريبعو مملم ريبح ىف

 ماس نقرتخم نيدايمم ىف

 باخاصا قاهر طك فن سل

 ءانغ َّى احيصأ ناني رق نم

 ىفشت هك اوف اهنانفأ ناب

 انك أو رورحلا نملالظف

 آلا نم هوهتشاام لك مهدنع
 بارسالا نداوشلا لثم ناد لولاو بك ارماو تاقورطلاو

 ةهسستم

 بهذلاءام (م)ظوظحلا (؟) نارفعزلا(١)

 باحرو ةحيسف ناحصو

 بادهالاب سوءرلا سمع ن

 باحطصاو ابك« !لالظا تحن

 باحتت ا ىف احبصأ نيديرفو
 باصوالا نماهب ىوادنا:رم

 باجحلا ةجرقلا نمذ
 تاوشالاوتابرش الاولاك



 اهيل

 كا

 ..بابضلا لثمك هريشن ىرتد لاو رماجملا ف (١)ج وجنابلاو

 تاضحلاكىحالاو ماهلا ىلع لل___سملاو دنهلا رينءوىلاوغلاو

 باهذالا كئابس ىهابت ض-سيلا ضضفلا لئاذووبيدلو

 .ىباحملا نامزلا فصناول «كال_ مالا هذه ىكلام نودنك امل
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 بانو باكل ك تيباحو تيياغت كلا كاذب بطتنا

 باذع طوس كنمكيتاهوءملظلا نم نامزلا ىنأاماتا

 .بالقلا اذادغ دقف ءاوتساب هامروا ء انرهد هللا لتاق

 بابللا ضحم نيقهانلاو لالج الاهروج رم نيقطانلا فادي

 بادآلا ىوذ ىل.ءدغو لك ىلع هيف ىف ميكحلا ىقلتمن

 بارخلا لوّقملا ىوذالإ ةو رثلا رمت نا تاوصلا دسال

 بارتلا ديدع ىف ناكناو- للا ىذل اريثك رثكتسم ريغ

 باصخلا اذهار مويتوق ملع لماحل ىأرام.. اذاو

 تايشلالابتقا ىف كلملا هدع ربشتوق هلىأرام قف

 ىناوث نامزلا نسحأ اذا _ى ايإ كياتع ىلع مهّصتال

 تاهولا بهاوم ىوحنمدث اهلاوه لينتام.' :ةركىسف

 باحصالا رئاس نم اياطعلل . امطق رج هشفطق ام ىتف

 هب ربتي دوع (



 ها

 تانجلا عوط“ىلا الاوند اق دق كل كرابم لاونك
 باسالاو كنم حيتافملاب ار ومأو «ترس ظ رومأو

 تاذك الاب كيف ناذلا الودرلاب كب ىنعر ليامال

 ىنباوجتوكسللالمجن الفك اتءىباوج ىرأذأ ىبجاو

 ىباضغا ىننيت نأ فو ىب اضغا ضعب ىنقعت نأ ىف نإ
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 باتملا ىف المك تيناعف ء«ت ركشت مث 2 : ليمجا ىتأت أ تنك

 باقهالل فالسالا هيضنارت  الاعف مجارو «ةبوت فتاك

 م
 ءاحملا كءاج

 كاع ةهافس ترمثأ ام نجاو 2كمرح ةبغم رتمجابأ قذ
 كمحتب سم لك هللا نرت | ىّتح كدحو :ىل تضرعت امه

 كمناع قيض ىف ىدل رذع كل امولمىئرعةتبعنا_ىدنعتسا

 ك..بف هاذم_اهتود_ترصق ناءس(ىناوزلانبان) ىغيرقل

 د 2

 كمذب ءاسأ الو: ارورس ىل 6 ىدبي, كح دمالفءى دنع تنه

 كلما تحنج ىتنأ الثكل اراقت-اكنءضارعالا تدرادق
 ك.تشب ابنم ورح ا توجرف ىبونذ تاّئبوم ترك ذتف



 هد سبل

 : ايندلا ىف ءالملاوبأ لوقب ىتءملا اذه لثم ف ()

 هال

 ءاحه تقزر دق 6 هللأ دى مجاذ

 هدو
 الاو * تمنق ناف « هن دخف

 كنسي هكونلوجلا لوط دعب
 كمسف ريفون' دعب نم -انيلعف'

(135) 

 توملا ىرك ذ

 كدصتق ندصم ىدرلا لبن

 ءار نم كلك دع دق

 اوغلاو ةلاطبلا عدف

 ست دق كب ىتاكف

 مشملا كلزتنم تكررتو

 ىلبلا تدب ىف تول-خو

 ماك كلها . كال و

 هم ا ن وعتملل

 ف تن و نوديبدتم

 ١ رضلا ىىلا كوماس دق

 ىلا راقنا

 كدحج توملا لبق ٌّدحَأف

 كدي نأ ثيل' تسلو ءت

 كدشر كيعو « اناج هب

 كدقف نوك الا اب دقو ء«ت

 كرمل تتكسو «ءالطعم ءد

 كدحو ناكلملا كب ال خو

 كدبع مايبالا ىلغ اونو

 كدمح هاد نوري الو « ت

 كدلج دودلاىعري «سمرلات

 ك ادخ بركئااب اودسوو « مع

 تيقن
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 هبحا تنقد دق مك

 (١)ك دع نوقابلا كلذكف مييلهأ

 كلذ لبق هتدهاشام لثم « لجأ اهبلاح ك دعب فيك ىردتأ 3 حاصأ



 - اوم

 هلدمج « هلا حب ايف البكم كسفت رظناف

(0>) 
 )١( هللا ةيشخ

 اكىشعأ ريخلا تعنص ىتمف هعناصب عونصم « ريحا

 اكيطعأ رشلا تلمف ىف ههلعافب لوعفم ء رشلاو

 اكبرلأ كيف سحت الإ ايطصم تحلم تلات
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 ابكوك سحا نوكيال نأ 2ىسع ؛ ءىستالزاىلع صرحاف
 اكب ربم هللا ةاقث لمجاف مقتنم هللا نأ ملعاو
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 اني نيح هرنم كحضت تبنم احرطم هللا هللا نيسحنال

 اكيهرأ للام اذإ ءبهراو هتمحر كبصت ءهيلإ بفأف

 اكلطت اذا ء ريدقلاوهف هتوطس شخاف « كلاقأ ىتمو

 اكرشلا بصنت عماطملا نا هتقأر هيف كنعمطنتال

 دج

 !ىمالك نم زرق

 |. اكيبسلابهذلا ىدصي_ كرك ذو ىمالك نم ززقتلاب رمأتأ

 220000 مساقلا ىف اهلاق ()



3110 

 هي م كايا املمح نم الو
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 ىلاعملا ىوذتسقل نا محماشت

 ىلل تلك أ موي مسلا تلك

 هيوتجتس ءاحملل

 6 ض رف ىلع 6 كنعضارعالالب

 اريصف

 قايتجاف ىنم تان كنأل

 ار ط سانا كيتجبال نمو

 نكل « كاذكادمحم ال نكلو
 رغ كاوهو ءةءارب كا الق

 اكنأ نم ززم" ا كاماو

 اكس نطل انا لمح دقو

 اكلتمق ديبعل لفستو

 أكسئتيم لوق كاررغب الف

 .اكي وتجيس ءاجهلا نأ ىلع
 اكن رجملا صعب تمدقنإو

 اكحدام رثك أ نأ كتحو

 اكيضنر بال نم كاذ افعضو

 اكيصقتتملا رثكم دمحم

 اكمذم دمح سانلا نيدو

 (د503/(

 )0 ( روع الا اما

 ىتهشج ملا روع الا اهيأ

 اهدحل ىف اهتلدب امش
 املاظ ىرعش(" )تحب نكن نا

 هل فكلا لست مالظب

 مكاندلاو نع سم”رلا قشأ نأ
 كندئاع نم هتجر ىنذلاب

 (*) كندحاو ىف هللا كامرف

 دبأ كتدئاق ىلا رهدلا

 )١( (م) ةهجولعدب تاما (؟) ةرقىبأىف اهلاق فيعينكالباقية 

 .( ىمورلا نبا ح ؟)



 - يي

 ائيمر... لق
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 ىرولا حاورا زراام دعب

 ىرداب ل1رم كل اوذاعتساف

 كندماح نم باوذ يغب هب ثد رسام

 كتدراو ن< هوقال ام درب

 كندرأ نم 2 اوذاعت_ساو

 (ى56)

 ىنظ تماخ ا

 نكن الو «"ىلعم نك 1 ىلمملا نباايأ
 اوينطأف ؛ كولضفاسانأ قدصو

 هءوض كاشداف ءاحايصم كتحنم

 ىتتتخف « اكي رش ظحىف كتلمج

 ابمكح تفلاخ باد'الا كايحمأ

 هين تافاكم : قاتك تخسن

 هدرأ « تخسام ىنرعأ >: تاقف
0-0 

 «ةهخأأت |تيار نمفاكف::تلقف

 ةمالم لبق ؛ ذاوشنااهأ قفأ
 هحسأبا باتك نم ريع ريع ىضطربأ

 اممضم وأ« انئاخ اما كتالف
 ماا

 (١)اكف

 اكيأ مسا عسييضت ىلع اصي رح

 كي داسحلا نم بذكو

 اك ريس هنأ ىنظ نأك دقو

 اكي رش هيف كلعجأ ل تش ولو

 اكشع وم سيغلا رهأتإ تنخف

 اكف ىنخ ت ةاخأ ؛ هعبضتا

 اكتر رب ملك )» 4 رك

 اكيد كادب ال الوح ىنتاط أمف

 اكلم ثترح ؛ كاذهلع ىح 5 و

 اكي وذك ءاظذاح ءانيمأ نكلو

 هعيرضف اب امك هنمرامتسادقناكو لبملا نب دمحم نيسحلا ىنأ يف اهلاق (1)



1 1 -- 

 اكيقتو ابكيمحم ةيعمب ةبسم كيلد ىجن ةحار ىقو
 اكخاأك «٠ هل ىفابام كدضا ستاو.كدضهلجالف“ كوخأ

(5) ' 

 ثيرحنبأاي
 كرشلاةطوثناف(١)ةطاطغلالثم اكيرممؤللا ثيرحنباا,تحبصأ

 كردلل ىبف تخارتو تنونإو 2 تقنتخاوأ اهيفتطشن تزن ناف
 كرحلا ةدش اهنع سفنال و د تنكس ىم اهيحا ن وكسلاالف

 كرم ريغ اكارثبا ىفاوقلا كيف تكرجب اىتيمحتس ا اذإ_تنأ كاذك

 كسملاوداّحأالا ةيراوشكتارو رصتتنم ريغ اليلذ تكس نإو

0 
 ءانغةضور

 اناحنرواحور ترجف ةنجب 2 اهفثاطفاط «لامفق انعكتيح

 انالعأريطلاىدانتوءاسوسوم هبحاص نصغلاىجا:ةءاري دست به

 انايحا ضرالا مستوءابب اومش ةلدبم رضخ ىلع ىنغت فرو

 اناوشن هيفطععهزهنمنصغلاو 2برط نم ناوشناهرئاط لاخت



 سلا

 مى(
 باضملا

 « اك ايإ ىوبلا ىف ىناوغلا شغ 2 اذكه»:- بيشنيح_دئسملل لق

 اك اذك نهدو ىف هنذكف هراذعداوسفف ىناوغلا بذك

 م

 كسلا

 .كبثلاوتالئاحلاصوصشلانم 2 كمّكسلا ىجن ىذلاّ د.جلا

 همن رست يلا هادأ ناكام هحيبست رم نوي هلع

 نام ىفو_هيغبأ تمدام- نامأ ىف دايصلا نموهف

 !هكرحلاتهبحاصام_ىلع ديل هكربلا ميظعل هيلع ىلا

7 

 بابشلاىركذ
 باجم عاد نمو «هرك ىلع غاطم هان نم بيشلاب ىفك

 (() بايملادب ىلطاب ةيطم 2 تلكو «ىلح ر ىبنلا ىلا تططح
 باوصلا ىلإ نيتطخلاىداهه الصهأ : بيشلل السم تاقو

 باسبشلا رثاىبلسحرتكاشوب موي لكىف ىرشبم تسلأ

 بارشلا درب نم ىلا حأ 2ضام قاحاب ىترشب دقل
 .٠ . ٠ .٠ ع .4 ٠

 طاشنلا )١(



 مسد

 ىدنعء كارشامو« ىرشلاكلا

 ىسفن بح تكّفناو « تنأو

 ىدقح تمأ و“ ىتتبتعأ دف

 ىثنع قردشل ىنتتحلأ اذإ.

 ىأ هيفىلاو” نم يبسحو

 ىح لكلا ةايحلام كرمعل

 ىببصتلف :ىرهد تانبا لمف

2 

 ثيغ لك ةبيبشلا دهع ىقس
 دبعا ايّمس : لقأ مل ىلإ

 ىبتع ناوه بابشلا ىنرك ذي

 .- فتح ماهس بابشلا ىبرل دب

8 

 هتدصقاف نبب ىف ثمر.

 ىخر لاب ىهو تحارف

 انرق بيشلاب زراب» لكو
 تحارل نذاءبا.شلا دهش ولو

 ىرأل دش كانه اثوغاف

 هادي ىل تقالت رالمكف

 ميمعلا )١(

 باضحلا اب, كيهو ميقرتىوس
 باحصلا نود ىذل بحاص و

 ىباكر ال_جع هفاخ كتاثحب

 ناوث هق ىتتفو دمعف

 بام ىلإ بوث هأباو

 بادع ىوس بابشلا دهفاذإ

 )١( ب ايصلا ابمهسأب ىلواذإ

 باب رلا ىناد لجاجم رغأ

 باحس ايقس ىلا ِغ را ملو

 ىباتع ىدل تاياغلا دصو

 باهالا نود ىلا« نبصي

 باقنلا للاخ نم ىلبثلا عولط

 بابشلا لثم ةعولب تحرو

 باس ريم كر.ءل ىسمف

 ىبامفعض -كاشيعو-امب ناو

 بالطلا دب, تاف رأئلااماذا

 بارحلا فارطا نيس نمولو



0: 

 ندع نانجبابشلا ىنرك ذي
 حير تاحفن اياظ ءىفت

 .5 | 8 ٠

 م تعادب « اهئاوذ تساما ذا

 فاك

 قرب ”ضيمو بابشلا ىفرك ذب
 هيلع اعزح ايو انسأانف

 : ىزعا الوبابشلاب مجفأأ

 اعيمج هرك ىلع انقرمت

 ى ديل 55 تناكو
 ءانتحا

 هنن نجل

 ىدنع تكل بايشلا درب نأ

 درب ”لكو «نامزلا ىلع تيلب

 ىتباو ليتنا ىلع زعو

 لاذ-_|ا ساةهرإ كتسبل

 | هنمعاف_ كن وص تكلمولو

 .باذع راهنأ تابتج ىلع
 ع .

 .باحتناب ابيف رييطلا ىك اون

 هنأ نيحو ةما# مج مس 8

 باسملا " موبيل انزدابو

 .ىاصم نع ىزعملا لفغدقل

 باحطصالوط ىلق نع كيلو

 .تاطتحا دبل هلع تداعف

 .باغرأا مسقلا و تانسملا نم

 بالتسا دي نيبو؛رلب نيبف

 ىاحتال ثداوحلا نكلو
 بايثلا فك لا ضفب ىداعلع

 ديس أعلا نمزل رافق كاتنصل



 سو

:1 

 ءاجولاو بيسنلا

 اببسنلا اهلئاوأ ىف مدقأ 2-ىجاه الا لبق- ىتأ رن ملأ

 انولقلاوكي اقرجمىئاجه وات مث مماسملا ىف قرختا
 1 م »م .٠ ع هه

 اي.حتلاهعشإ ضيبلا 4 كدضذو ثعغر.إ ف تنأ همم اصك

 ادضم أمس هسفنل حتا ارارتغا 2 سرك نأ تثيحعع

 ايونحلا(9) ىسايمنمىوك او ادوعصىل ص رعت نم نقهراس

 ١7

 1 تايهشلا ءاوضد ردع كل ءىصل امهفو ءاعصا كنمهرع ا

 باجح نمباقعنع كي ملا 2ارطمومابوذىبج هبهو
 بامع نم كيش لود كب ملا اباهع هلأ تمتح كييف

 تاصو عز هحدو رع را فاه وهه لول لاىصرا ءاضرلا اذكلاحدوط عزعزب فاه وفه نوكي نأ يضر

 ىسبان هيلع تيتع دم ىلحف  ىست قيهثوىخانعز واجن

 باحسلا ةيئاص كنتم ءامس انوجر انأ ىلو هل تيحم

 :نادعلا ةفعاص كتم انيلع تصووحرب' ىذلا تفاخاف

 باتعلل ءاوعراو كلضفب ادوع كنملمؤن 59 ىلع

 باح عمج(5) ةاوكملا وعدو مدي عم )0(



 ا

 (/ا١(

 ةهروز

 بادعلا ايانثلا ةبر تدتك

 لوب اهنع لوسرلا ىناتأو
 الا دق ىذلاماظلا اهيأر ٠

 مسلا نم ىمسحب ىذلا تماعول

 رهلاو لوبلا اهوحن تمشجتق

 كيب مل ءرساوح ةوسأ ىف ىهو

 هلا فرش نم ىلع تاعلاط

 ثيدح ىف نس ابو

 دان مث ةعاس تفقوتف

 ىوجحن نفرشأو ىب نرشابقف

 الا هلا ثيقتا امأ : تلا م

 اكسل كن راي زنعقاعام :تلق

 برنل شارفلا نع ىنج نا

 اس ديعاوم ىلع انقرتفاو

 ىنانتجا لوط ىلإ ىكشتت
 باتكلا روطس ىف هنيبت م

 ىباذ_د لوط مانالا ى هب ه

 «ىب اوجتنككىوبلارض 0

 باوب الا ىلع اوموه دق سا
 ىباقرال ةدقرب انةذج نلح

 باوبلا هبقر درذاحب 52

 «ىبال فرب هلو هلح

: 1 
 بايح الإ ىلع ىنم مادلس : ث

 باحتلاو ةرفزو
 وو 00

 هةر .٠

 باص 3 نم اجعال 3



 وسلا

 ايف

 هو | .٠

 دقحلامذ

 ةح لزم نم ىلع در

 اميشهل الات دقحلا حداماي

 هني زي نماني ز بيعلا باقي نل
 ءاعمرومالا بابسأ هللامربأ دق

 هحناوج ىفعض ىفدّقحلا نفاداي

 ع هل ءاودال « ىود ءاددقملا

 « ةينأعم وأ ظ حفصب هنمفشتساف

 «تمظعءامراتوالابكب الط لمجاو

 مرج نإو «ىوقتلل ب رقأوفعلاو
 هظرسق هللا نأ وفملاىف كيفكي

 نأكءاس_تبنذأول_كنأت دبش

 اممبونذلا ىسنينأك رسوم اذإ

 ةهه رك تنسك أ رمأ دع فيكف

 ابب رقأ ءايشالا نم ىفخم سيلو

 ممأ نمو:برق نم+قحلاصىلا عمجراف
 هردايف « قح نع لقاثت نمف

 «هتجحم ىل دملاو «قحلل جافلاو

 اثعو اكلم اهيلإ تكلسدتل

 اثدح ايساعا ريبك درب ىتح

 انكشنم نونم اببس ىرت نلف

 اثدجهل تسمأ ىذلا نيفدلا ءاس

 ا”رحه رمح اماذإرودصلا ى 5

 اثقام رودصملا ًارييامئاف

 اثرتكمرمالاريغصل نكتالو

 امرفوأ بابل الا رج مرج نم

 اثءا نمو ىلص نمرخ ىلا ءايحو

 اثرشهردصاد وقح كاخأ ىلت

 اثمد اناج هنم فداصتنأو

 اثلتغاام لكريع_تيده- ركف

 اثمب ثحاباماذا_.دادلا ىلا

 امرم اذا - لفط نم ىمت الو

 اثحوءهمجوىفىفس؛مصخميلا

 اثج يمخلا_ك انه بهيصخلاذإ



 اثيعوأنك ادج لمفلاءىبب ميحلاصناوخالا طلخ  اذا-ىنإ
 اثبحلاالءاضيبلاةضفلا جرخعسي فشيح_كبسلا فرظكى ردص تاءج

 اثيخامو ءام نم باط أمظفح هحدم|ءض وملاك هلعجاشسلو

 اترلاوناتهيلا قامتاالوئىسنت هفوساىك ءىبيعنيزاالو

 اثنحدمف.فلحبم وهزنإو_ثنح هنب زب ىب «هنعسيعلا ىذ سييعلا

 اثلث دّدَف ,هيبيع لهاجت ناف ء«هحبقيال نميف «نابيعسلاو

(00) 

 رادتعا

 () بيل هنظ ءاسمتام ءاشر لاطأ# ابطل

 مل رهلا كامتسع عود نظ ىناغت لثم سسل عدل شاح

 تيجي مرق لك ف ع اتتسم الاهم تا دحجوؤورما ىبا ريغ

 بيعم ريغ ترصق ىلا عم مييف لاط ام مب دما تاطاف

 ش هلوقىلاكلذب ريشي ( )
 هءاجه لاطادقفءهيفلاطاو هلاونل ارماحدم ؤرما اذاو

 هءاشرلاطأ الع دورولادنع ىقتسملا دعب هيف ردي ملول



 سوا

 (اا/ه)

 دهازلاعرو

 اب ربم هللا لعج

 ةرم ناك مداخ

 هل ادجاس اع" ار

 هعمد فوخلا ضرف
 .اعد اذِإ هارتول

 كردقت «ىنع فعا
507 3 

 ىعارج "ىو

 3 رمش ضراالا ىرثل

 أححم اكلم 5 02

 . ايطعمرم "لا نم َتث

 « ايسكمءاسايسكم

3 

 ابيك نأ هفئظ هرق

38 
 سانلاةبحص

 دافتسم كف دص نم كودع

 هارتام رثك أ ءادلا نأف

 اودع ادغ قيدصلا باقثا اذا

 تناك يطب ريثكسلا ناكولو

 الإ ترثكتسا اماق نكلو

 .باحصلا نم نرثكشست الف

 بارشلا وأ مامطلا نم لوح

 بالقت! ىلإ روم الاوءانيب.
 باوصلا نمريثكلا ةبحاصم



 دب 8١و امد

 باطتسم ليلق مكو فاعب ريثك؟ 3 ريثكلاكنع عدف

 باذعلا فطنلا ف ىرلا ىتلتو 2تايرورمب حالملا ججللا امو

(141) 

 )١( ريصق ءاحه

 هبات ىف هلأ همارتق (9) عامي قوف هارت ريصقو

 هيابشو هلوط هيف تعمق 2 ىتح « رهدلا دب هدقف عدن ل

 هباؤص ىزاويامءح رصلازراب ىحضأف هسامن هسأر تلجو
 هباطتساف « هسأر ناديلر هدلا نطف ىذلا ءصفحابأأي

 هباعدلا في رظ هتلخ اموءان اعفص كذاختا ىف رهدلا فرظ

 (8١م؟)

 هللا رفغتسأ

 ثنخ نداشف هبتممهانذ ةينالع يكرتنمللارفغتسأ

 ثدعرهاظ نع تقدص هيب همطنمو هأنيع قعد 6 ىَظ

7 
 ثرتكمر بغى اك تكس كل - هتباجأ ىف ىفح و؛هبج ْ ملف ا

 ثممدلا ىملاب اهيف تنك آمنا و ىنيلطيدصلا | ظوتررفدقلب

 ثعبنمريغ بلعب تعبنا أ ادحت تمقامل هللاب تثمسقأ

 لت (؟) قارولاصفحىبايفاللاق ()



 ١خؤوس-

 0م(

 )0( ةروراملا نيأ

 ىرورأف تلصودق

 هرث_هةسم ليست

 تريغ دق تحبصاف 3

 ةصوقنم ةروصفم

 تريغدق ةروسك

 تطوام ىتجاحو

 تاتق فذ ىأب

 تلدبو اهااحنع

 تامكى رخ اكتسيل

 تلزنا هيلعا_مي

 تلدخ نإامحبفقو

(145) 

 بيشلا حبق
 ىعبتت دنع لاذعال تلقدق

 تبذبف«تاينلا نمثييملارثك

 فلاحم باضخال ىأ لاخإو

 اثيعتم ىتملب نامزلا ىحضأ

 مئاش ىبيش نال تن رك الو

 ىدتغاو حورااي دلل تحبصا

 هشيعم بيشملا م بيطتدملو

 .ثناكواهريغةرور اقديح اص هيلا لسراف ةروراقهيلا دعأ ناكوهئاق دص أ ضم ىلا اهيتك ()

 ةروسكم

 ثدحم موي لك ابيش صقلا
 ثبختسدعب ىهوء ماطالاهنم

 ثكنةلاحمال « فلاخملاوهو

 ثسعن نامزلا دادجأ مامأو

 ثركي فقع قام نكل

 ثرحا ىضرا ريغىف ىنلاخإو :

 ثبلت قوقحلا دعب نم نوكي و



 د55

 (ام0)
 ءاجهوحدم

 بجاو لا ىف رعثلا قحو؛ىحيدم بشل وءامويءرملاتحدماماذإلا

 «بذاكتنأ».ىلشانلالوقوءايطخ هحدع ىمايق هئاجه قافك

 مح

 هيبا نباأي
 ثثبارح سس راب و هم ا نبا دمحأاب

 و

 ثيلب تينم ىتح  اهافنسىوعت تلزام



 وجعا“

(00') 

 ليبكسم

 علل - هو ١

 هنارإ بدعم نيسحا وبا

 هئاقدصا نم ىروشلا لبش ال

 هلاخإ ىلع هللا ةسلف

 هئايخط قو « لمحلا 2 وا

 هثافح لم“ ناوخالا ىدل« وهو

 هناولإ نمو ء هب دعنا نمو

 هناد_عا ىلع راجذإ قملاب

 هلارو ىلا لك هرمأو
4 

 هلاصقإ ىف هللا ريختساو

 (ى144)

 زوملا

 8 "م

 هثاضتقا ف طرغا 0

 بوسحمالو « دودعع سيل

 بوما همقوم نم داك

 ىواقلا ىلا ملا هعقدل



 ل١ 8غ8ل-

 مهي

 (١)لؤامت
 : ثباعلاب انأ امو« تلتف 2« بجسم ىل لأفلاو ء تلءافت

 ثلاث نسح ىبأ انك ()هلشموبأو نسح وبأ

 ثناحام ريغ ءىرما نيع 2يىننلاب يل  هللاو هللا ىفق

 ثفانلا دم اه رض اف قىجاح ايفتك ااهام-

 مك
 ردعتلا ىف ًاطحلا

 هنينظ ريغ قيدصلا نوخو هنيما ريغ قيدصلل ىفي دف

 هنييتسمنءباوصلاس يغلو 2ىغ باوصلا ئاغ ىريو

 مكر

 )0 نالجرهاوبأ

 ناوبأ هاوبأ ىحب لآ نم لجر

 قادهللالوسرنم 2ليلج خيش أمهنم

 ناصحلاكلحفءرك الا ىبب نم مالغو

 نالجر هاوبأ ىازاجمال اًمح وبف

 لجلب نب ليعامسإ رعاش يعازذلا نس ا ىنأو ةظحج نسا ى ١ ىف اهلاق )0(

 ىو نب ىلع ىف اهلاق 6” نسح> وباو نسحوبأ ىأ )م(



 م ١م

 (5؟)

 )١( نيدتعملاءازجىدنع

 ثيبملا رومثلا روعأالا ىلع ىنأ اّيِإو ىنعد

 ثيغتسم لاح ىف هارت ىتح « باذعلا نرطميل

 ثيمّدلا لزتملا تزن لع ابأ ءالهسو الهأ

 ثيرتسم ريغ هل لدركف رثاريسم ريغ ىرق ىدنع

 ثيدحلا مئاش  ادغ ممن ٠ ةىلع ابأ الاق اريص

 ثيعبلا ىلإ ريرج ىد.ها ىلوللا نم« ابادده ىدنع
 () ثيحنلاك لبدلل ماقو لييس ىف 8 نأ ىدنع

 ثيثح لباو نمو ؛ ىمس 2 دوكر ةميد نم ءاشام
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 ءاب رلا

 اثثن بيطدادز”نلف « عادجلا بيع هب باع” بيع ىلإ - نعمجمال

 اثيلام لق نكسلو «لوقعلا ىلع هبّتكو_روزنملوقلاف رخز مك
 امش ةرم هنم ملام دوع 2هرهاظ تعنصزإ و-حييقلازإ

 ,فدهلا () ة ةرقىأ قاولاق () )00(

 ( ىمورلا نبا - ) ٠



 د هغعادل

 (ى5:)

 تبدحأف صو

 اصب نأ صبرتم هناكف هلاذقلاطوء(١)هعداخأ ترّصق

 !اممحتت امل ةناث سحأو ةرم هافق تسءنص امنأكو

0 
 ش.شملا

 يبطل هنا قحب نَيأف شمشم ناتس رهدلا تأأرام اذا

 بيضق لكل حج اضيرءلغإ هبرل لمي الهلم ()لثي

 ىطع (؟) قنملا قحفص ىف قورع )١(.



 سم 417/

 (دح)

 مساملا

 (١)اءاور مسقلا مساقلا اهأ

 وسلارك::مريغ.داسىنلاو

 ءىله هيلث ر

 ءالا مكحتس وهوءسألا لتق

 هار نيح ءريمالا هاضتراو

 :هار امل سؤرلا سأر لاق
 ٍصلا ىنسو أيحلاب قربلا رش

 ريشب كلنم ه' رأ ءىث لك

 تباغ سانلا ًثباخمام اذإو

 لويع مقلا

 هايتحا 7 هبف قحلاب لاك

 لدع ةبعرلا عل ادق

 و دقو ء ىحارطا كب ليجأ

 اك ىذلا ديعسلا نئاطلا ىلو

 َُى ريط تغيعن دم "تف رملام

 ىمي كدازف ىتتيدأ م

 هرظنمنسحلا' ()

 هللا درمعنب

 ءاوهالا هدو مط ىذلاو

 ءاش فيك ىلتعاوءسانلا يف دد

 ءايضو '

 ءاضن الا مماطملا احأو ءر

 ءادراو ةيور هبق ىاتراو

 ةعارب 6 رودذدصو

 ءافخال ةسفن رديلا فصو

 ءاوضأ ىجدلا
 . 0 س

 ءارششبلا هذه هللا قدص

 ءاض ولا هوجولا دهشت أف كنع

 باهي َن ا -ح
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 ءافطصا ءاسأ امو هافطصاو

 ءادتعا هنم تيقل ىنأ ريغ
 :ء ءاحر ليما كيأروىف تمد

 ءارهز ةلودب اديرري َن

 ءامعت ترهاظ ءامعت ريغ

 ءاندإ دبا وم ريمأ * رم»



 --اةمم-

 .ءاضرب 0( ةرث هللا دإ,ك_ ترف ء اره ىنتلوانتو

 .ءانولاو هتينوأ اديزم ِك ال وأ تبون املك اذكو
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 ءاركل ةلاد تفخ ام دع قرت قتعأ تنأ () كالوم ان

 ءافلا ىتجاح كيسانتو 2ىنع كبجو فارصنا مالعف

 ءادعالا تيك« وأ ارورسىل 2 هسدبيف لوسرلا ىنيتأي ناك

 ءامو اارخفم هيذامماب امض «ىنع ل وس ىلا تمطتف

 ءازجا نحل ىنإبلطتام كن سحب ريغ نك اذا

 ءاكملا كراشي نم تنك 2صحف بحاص تدرأ ام مف

 ءارعشلا لجاسإ نمم تنك ريش َضراق تدراام قمو

 ءايطملا ىبب قاففىيطخ لج اييطخ ىنم تبطخ ام قمو

 ءاغليلا ىتغالب ىنتتغلب ىلسر لئاسرلا لواح ى*و

 ءاملإ ةرود لك :رع كح فص ىلا ىرمأ تامج ىنأ ريغ

 ءاضغالا هنود رتسلا لعج بيع حالاذا ىذلا كاذ تأ
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 ءاطغو ةوسك تلزال ءكلضف ىوس ءىش لكن م راءانأ

 ءاقللا ىنع نمطقت الفءنيتايملا ءام كل ىناتلو

 كدبع(#) ةريزغ )١(



(14) 

 ءافحلا ىنمت الو ء ركشب فسملا لبقأ « هاك فسكلا ىنمس“

 ءانسلاو ىنسسلاعمجي ىذلا هس -جولا نع ريص نيرظانلاب سل

 ءاذق الا حرضيو ءارون راصبإلا مم بولقلا الع رظنم
 سب ب

 انن

 ءاخالا ىنم نايعر له جب جزل و ىثارفلا نعىرعش تبل

 ءالخ هنمفشأءاريمع ك الوم مضوم نأب الوقف
 ءالتماىتلخ ءافج نمتكش مأ 2 ةئىعخ ةضرالا لّقثأأ ىموقلاب
 ءاضف دسالو اِض رأ لقمه هش اف «قدتساو فخ نمانأ.

 ءايغروج: نأ كاشاح ءتال الا نم كيدل الطاعنك أ نإ

 ءايمج ىدرلا نيعذددرأقت وم'كسايل()ةذوع نك الف
 ءابعالا ىتتاوه لمحف ءىلا لاو ةبحللب كالوم انأ
 ءال الا وأ نالا ركش الا لحال ءرمل انأو

 (؟) ءانغاهءانغ تنغو نع«  اتسبكلا تدش اذا ىصخش ندا

 ءامحأ مهنا ومأ ىحضأف نس ينمملاد وحالا نم ترائتساف:
 ءالبملاو ضديرغلاو أديعم رس نبا عم اهراضح الاي

 ءالو ابايصابمسا تابيشم 2تنغتف بئادع ابهتلتو
 (م)ءاطعإكاترابتان اذا كليف كلتو هذه تكحف

 ءانغا للعم ءانغ هو ايغأ كلذ دنء هللا ىبأو

 عاطقنا الإ (م) اهوئاثركب رم ىتل ةينغملا ناتسب ىه (؟) ةيقر ')١(



 . بسس

 د هود

 .ةانغااو ىتنغلا محي هدقر نمل ادن كانه نغم ام

 ىعءارتو هيشو فائصأ ناتسسلا رشن اذاىنسشت ءالواذ

 .ءاكم ةءاكم تباجأو هاخأ هيف ىرمملا ىننتو

 ءاشو ابيشوب ىجشنتو ار اطع رخام ىتال شب
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 «ارش ةلإ لظ ىف« ةلجد ىلعتعرشاذا ىنرهوهو
 ءادملا نيفسلاب ثتحيوس اللا اهنطب ىف حالملا باحأو

 ءاحضوأ ةيشع موي تاذ اباحسترثتسااذا_ ىنرك داو
 ءاربغلا اهئام ق'ادغاءارضملا دس ةرائوف تلاعتف

 ءالطه ةعددق تفلخ انامز هامس تفلخأ املك

 ىلفك ءادفلل ناك ناكل  ءادف كاذ لك هللا لعج

 ءالبحلا هبشي نأ هيلعَّشا ىبا نما ءكانه لهاجال
 .ءامظلا بولقلا ىوري امم مق وملا نسملاب كاذذا ىلع نسحل

 .ءاضوضلا ةديحلا ودشب ن ىاوسملا ةافحملا نع ىعافتراو ل

 عفاسلحلا ىّقحب ولعاكل سلجىدان وك ا نأ بجوم

 دج د6

 .ءاعنش ىنح ما 7 هف ىنحال ارفص : كدبع تار اكيكرأ

 ءاوق ميركلا نمءالخ س ثلا نم ميركلا سرغم عدتال
 فامدت هدم ميدل نسسيإ ما7 كل شن انم لثم نبا



 تكتل 6١هأ تكتكاللا

 هللا دهش

 انزو ةحاجرلا وذل أر نا

 الا كرئافءلصحم مهشتنأ

 ءاضما ةداهش اعيمج طسملاو نررزاوملاو

 معسل

 ءاراالاو هنزو - ىنيع عد -

 ءاين الا .فشك !و 6 هلملل ءام

 ءاصمتسا كءاصقا لعحأف« تيص_ةئسا الو ىدل م تدصشت ام

 ملعت « كلملا ةدقر نم ىل هبّتلاو

 رملا كنإ ء.ىدهاعم رك ذو

 دسللاو ةدوملا ةمرح ىل عراو

 موق ةباعرلاب

 امل كئافنج نم تعرج لق

 الا نم 6 ركلا فاق دلو

 اعر مث ءاموقم وأ املاظ

 تداع ةرسملا تلاز اذلف

 قافص كانه ىمر اذامف

 رينأ ىلثم قح ناك اعا

 وقالو ءىداع الاهمحر اوار لب

 نوريدجو

 ذ ىلع ءازملا بر مهازجو
 وأب لبق مهتلخ "تنكر شعم

 ممدل تناكف ىتبكن اوفداص

 ءافو كاذ نأ كونظأو
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 عءامع | رثعم هلل نلرا

 ءاسن هندبع م ىذلا 3

 ءامركلا بحجيعلا 6 حدملاو هم

 ءاع ر كاللم ةأع ر م,ةاعج

 7 1 م
 ىنامس ءأ ردك 4 0 تاذ

 ع

 ءاس 5 ددذع ءاعن تاد

 م

 ءايحو ةيارح ىتشوءه

 ءاف لظلا سحمام اذاو

 ءافصأ مهتم دع -ِ ْىأ افصأ

 ءامهمر مهءادعأ اوقال - مح

 ءاف وأ موسع ءراسم مه

 ءأ ز> ميثللا هيشس أم كل
 ِء

 ءاقدصأ ةوفص ءادوأ 35

 ءافش مونم ضارملا بومقلل

 ءالولا نوححصي لاوم نم



 لدلا6ةا 

 مذ ل ١ مهم ادبق

0 | | 

 رحشل كاذ دعب ءاح الو اي
 هَ

 اليلخ اوساوب ملو اوساقي مل
 رذدلانمانالو مهريخ أوعنم

 ءايشب لك ىلع مهرش ىف

 اشلا ف فذلاةفالخ ىوفلخ

 هاتجدوع كامح اعاذاو

 لكو مهارأ ادخ ىف اكو

 مهام حناوحلا ىف هللا رحس

 اران كيتاه كانه مهمتدعال

 ازالو مهتقرأو مهتق رح

 ىنم فلا ةميخو ىف اوتو

 اردغو ةاهج_ ريزولل اوربظا

 لج فرطل ةروع اولجف

 راظنافءهالوم* فك دبع واعج

 ىوئزو نا كاذب اودع ام

 ءايرو

 ءاود ءاد كانه ىبلتف

 ءامذلا م تب ا ّض رب

 ءابوحلا للعب

 ءاعوس 6 ممل ةءودس 6 ةووس

 ءادحلا كنم نوع املا نم

 هن اخ
03 

 هوعمشأ

 - اع

 ثر4يم

 ءابا ةلم نم اوقال
 ءاش ىقح لهج ىف اوناكو؛ء
 ءاكنا هكوش دح نم شخاف

 ءازحش ايواط رذملا رشم

 ءاضغيلا ا ؛رانلا ةرعس

 ءاطخ الا ىصخش نم تبياصاو

 ءابوو مييلع الايو تل

 ءارم اهاعترا نم ىتلتال

 ءابدا مهاربأ مهأميو

 ءامع تشصعلا ةسوش أويسح

 ءافك ١ لقاعل مهارت لص

 ءالدع مه ومع تالبض« كب



 . مهلثم ءوس ءاطلخم . هللا مهالب )0( كوتكرت م )0 مهاحم(5)

 ادا ةقامثد

 هَ

 ءاموالا اومدعيال 5-3 هوأرو هولا امف نومث ال مهلف

 ءاملذلا طبخم هواظنو البحردنلا|وئطأطو 4 ىنولذخ

 ءايك ذأ مهتمدع وبس «قوف |وهس مل ةلفغ قوف ةلفغ

 *أمعلا الل مهنع وفعلا ىوزو 0( مهافع لب مهنعهللا انءالل

 (م)ءاطلخ محلاثمأا وساق ناو لب الك« ناوخالا(«) كالأ ام
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 ءانغتسا ىننلاب كنع ىربال اب تيأرنأ كيف قفا

 ءالخ هءامعت ىزت كاسطعأ امكيطعم كارب نأ مثتحاو

 ,رارزالا  هتكلماماذا_ رملا قفلااوسكم كارب نأ مقتراو

 ءافعضلا فعضتس ايوق هللا ىدل فاعضلا فعضُأ نم نا
 ءا نعلا موامي 5 زغو ءاحر هق لوقعلا له الو

 ءالك ولا و هآنملا كلت كدع ىلع ثيمح ىّتمه| ب ملعت و

 ءام كام ريغو هيعن ر ىعرم  كاعرم ريغ - هلل نأ

 ءانعو ةعيبضو امض كد هع لع تداج ىتم نميكو

 ءاب الاو تاهمالا قبس افطل ةرربلاب هلل نا

 ا

 ءاكرش ىل نكل «ىلوضف ت 2 رثك او ءادجباّءلاتاطأ دق
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 :م ناكى ذلاىلا ىناعد نم
 ف

 1 ىتم ىنا ريغ دصقلا وذانأ

 هبالا نسحب ن“ ميا ١ ملحلاو

 أدلا من عب نم بيبللا بيهيطلاو

 ءارتما ال ةيلح ء«ىلثم وهف

 ىلْسأر اروح تسل .ءاولغ

 نان

 لهب لوش لئات ىبسعو

 موق دنع بلطم نيذهلو

 فكي عمساو ىنغلاو

 )| تلاس ول احاص نوسمت ىل

 م-هنم ىل بحاص لكىرتا
 لكى نيمهرد ىف ىل

 ابرضو اودش ديدشلا ءانغلاو

 داوج

 .ءافطالا نسحو | علل دا

 .ياد ءادلا ايل ةيفشإ ءاود .

 «ءانغلاو ىنغلا بتاطن اعا 2

 فاش مهاح ر ىلا تنل

 ءارتقاو ءاينغالا قزرب
 .ءاحيوس مهتيفلا مهيف توم

 . 14 م 82
 ءارجا ىتغلب رهشلا عد

 (؟)ءاجوحلادرطيام(١) ماثف نم

0 

 «انالا اهتم تأالم دق ةنحس

3 3 

 لا نافرع ىبسملو

 راغمىفالماو؟" !ارشع تلظ

 لةىذلا ضقنب ىحشاك ميلف

 امحدو كانه هل امترفوا

 نانبو
ِ 

 انيعم ابرسش ءاور
 ءاحالا ممساو ىنغا هس

 ءايحتسا قٌقرطبلف الاو تت

 (م) ءاغوبلا هفتا هللا محلا

 دي د

 بارلا (©) ةج احلا (؟) سانلا نم ةعاج 00(



 ا

 ىديص كبجو نسحم ردقتال

 اميهو ءاهدصت اهلا كاذب دص

 تك ناو افت ثوبللا ثيلانأ

 هلا ىف تتنعمأ ترفن نا ىتنإ

 ف رعافءةسيسلا ةطقالاب تسل

 ممداو كنهدي ءالعل ا هنا و

 أ يلف « ىعدلا كلبق ىثب دق

 هش نإ 6 ليلل نيأب

 اذه لبق دعاص نا ءالعلاو

 هارت له هصخش فرطلاب مراف

 امش تنكى ننال الا سيل

 ريتعاف

 هأبأ و  ىرصان هينا رأف

 ىدعتلا نرق فاصنالا دبع نأ

 انسح ءاسام نيتحفص وذ 5

 ىرخا ٌرابحو ةران مشاخ

 نكر ةوشسالو. لوح ال

 ىلظاحالا دانع ىلع دلج انأ

 ةيهاد )0(

 ءامظلا د_صت 5 « ىرفت دعب

 ءاب الا ممصملا ديصت ت

 ءاشقر ةليثض ىمحن ت

 ىءانت ىءان' .:ىمجلثمو ر

 ءامبقلا هب لأسأو: ىردق ىل

 .ءانهذلا عقتيال نهذ لك

 ءاغ ايغاب ناك ناب لف

 ءايهد هيبصت () اذان

 ءاءو دعأ ءىبردال  ةربع

 ءامحالا ىدئار نودىم دق

 ؟ءاعديحب له« رهدلاهعداو

 هم تملآق

 ةاثم_دلا هلو
0 

٠ 

 *| دعلا دعو ىب دصملاكاسأف

 ءاوشع ةأمم

 ءاهوش

 9 ث# "<
 أمسك ىرخاو 3 انسي

 ءامس اروطو اضرأ ىنارتق

 ا م ءامحو
 ادلع ىسيأ ريع

 ع ع 2

 مأرا ءاركنلا نا ىلاو



 _ ةهمه"ةال

 ءافعتسا لباقي وفع كب ىلوأو ء«ىنحتماف تئش بف

 ءاور رارلا نم اسؤكم ةسلا دي هتةس ىذلا كاذ انأ

 ءاضق ءاضقلاالول تناكوء ع دنغشلا روصلا ىفمامحلا تاارو

 ءامصإ هداؤوف ىمصأفتءس فنلا هتش ىف نامزلا هامرو

 ءالبلاهنم لمأ ىتحءةش حولاو كاذىف رسلاب هالتإو

 ءاذغ امدق ءاذغلا لبق نك عاضر دعب « بابشلا تلكنو

 6 2 دع

 ءانتخا ال اززعت الا ىس هل تف«هتيقل اذه لك

 ءاصقإ ىنديزي ىوندو ىلاوه كير' ىتلذ ىراو

 ءادنلا باجأ هتبدانف ر 2 بصلا ىلا كنم تعزفام يتمو

 ءاعدلا ىبل؛ بوطملا لظو ر هدلا ىلع ىبر ت وعدام ىتمو

 ءادعالا لبقي ديعلاو .كنم ىتتتأ «ىودع ناوبلا ءابإو

 ءادالا تأسا امف ىكيلم اي اناندلا ءابإ ىنتلع تنأ
 ءامحإ ىنتقرح نكلو تل اقام تلق نا ىلع ززعو

 ءاصوعلا ىىبتج تيكراوبل وَلا فقدصلا ىلع ىنتعجش تنا
 ءاودالا نمكملا ودعلاو ىلوثمتت ءاودالا تمت دقق

 ءالوالا برضي الوق كك ادعالوم# نا نم ىلعاتنا

 ءاوهالاال 4:6 ىأرلا لأساف ليم -كدزو ىأرلا ف -ىلزو نإ

 ننال



 ١مالا ل

 .ءاجه نكن ال » عاط ام: نام راب هيحندم احه اداوجاب

 -اهظ ماد نا-باوثلا سخم نا

 نكسلو ؛حيدملا لئاق نم سبل
 _قحلا اظءو نب ركسملا نم وأ

 انذأ عيست كانه ىحنربو
 ءاعاستا دحمال فيلاكتاو

 ادونج نيفلكسملا تأ 2

 كف يلام لا ىو
 فك دفر اعئاج رساملو

 هلا لام ؛لاعدا ىاوس ول

 ىسفن نأ دهاش هللا نكل
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 ميدي 5 ىاوه ءزيع ىل
 اهيرح اومالت نأ رح ىرأو

 اوميطتست ناف كدبج اودظاف

 .. ىراجو «ىماظع ىقىملا خسر

 بي دي ىزاجتنأ روملا نمو

 ءاباتع ,ىبسأ الق « ىنعأك

 ,اوتسا تار اذا ىناوتساف

 ءاجه موي تاذ مدملا بلق

 .ءاغوغلا مهوعدت سانأ نم

 .ءارعش اوبداي م ناو « ند

 .ءامهدلا طبضي نمنكلو« ى

 ءادعبلا ”رصتب نم ريثكو
 ءابرغلا دعابالا نورصتي

 .ءاضرا طخسب ىخوتي
 ع ء

 .ء.اضعا هولش نم هةه:ةمءطا

 .,لافلح هرانل ىتلالو

 «اضتا كاذ دنع سمنلا منع

 ,اذقا 5 واب اهالج نم

 ءاضمر .مك-اظ رج ىرأو

 ءاشحالا اورغوت نأ ادنأ

 ءاذغلا كاذ لبق نم ىقورع ىف

 ,ءادوس ادب صلخ نم ءاض_

 ”ةضتقا ,ىمأ الف 5 ىنمأك

 ءاوتلا تبار اذا ىئاوتلاو



 ب 690 هةر

 ديعس نم ةداعس ىن# نبأ
 اميلس نم ةمالس ىنع نبا

 املا وبا ريزولا مسق ىنع ني
 )ادق نيونص ناس> ا ىنعنيا

 لع ىقحزا تمهوتام
 صلا "اجو اتشلارتك ١ ىذمدق'

 هيف دباك|امع اميلعاب

 ايا كلددر ليمح جارانأ

 بطلاو ىثلا ىلع ةران نمنالا

 هنمو كام“ نام الانام الأ

 هياع دعأف ادع اذاام لب

 هوخأ ,اوتلا امي تفقامنالا

 مصلاو كبتع ىلع ىدأت نإ

 ىنم ىقرتف ىدس ىنعدنال

 بهولأ ؛ مكمل متمدع ال

 ىلدعس مهرب ال 7 مكدج

 ءاسأ ناابعردب ىنيم ن

 ءابصتا هلام رارحا من

 ءانتك او امس دق نسح

 ءايطيتسا مج « بهو لا

 ءالظفتلا هدزت لف « ودعب ف

 ءافتك اهيش نأ ء«هنواعتال

 ءارغا هتلمجحت الق ه

 ءاوش اهب اخباط ىفك 2س

 نكنخن

 ءاوكلا ماظل ىناينج

 ءانلع  هلث م. ننوكتال

 ءاونما ىببا ديرت اباقعا

 ءالحلا كاذ نك ىاشاحوف

 ءاقرلا عواطنال ةيح

 ءارتجاو ابحت ىلو نم



 هد 6١ه
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 قح

 ىبأو ال »: تلق «ريذن سيشملا» :اولاق

 هتحاس ىسرأ نم ربخمي سيأ

 فسأ ىذ دنع ى رشب كيتاه نسحاب

 هيحصل ناك بابش قح عرب
 هل نأي الإ هظفح بجي ملول

 اندلوم نك ىبرتو ىقلاو ىخأ

 فولأل بابشلا نإ

 انتءاص ر ف ما رجح

 هتبحصل
 هد ءآ هنم نسح دسم بيشلاو

 باشلا

 ابركلا هبجو ىلج ريشب نكلا
 + أبرق دق سفنلا بحب قاحللا نا

 ابْضن ىذلا شيعلاو ةبيبشلا ىلع

 ابطعلا هدّمف هيلا بيحب 4مل نم

 ابجو هناوخا ىلع عاضرلا قح

 أبر ثيح مايالا ىاتبرو ءامم

 ابعللا اننيب تغان نيح  ”بعلمو

 ابهذ اذا  ىكبم ءةمدقلا كلت

 ابرغ اذا هنم شحوتسم 'ىثلاو

)54( 

 ةاشولا هبيخ

 أنندب داسفإ نوشاولا لواح دقو

 ةوفجب انونذادق مرنأ ىوس
 ةرارم ىناجتلل اندجوفءاوشو

 ارسإ ثيحن ءانحبصأو اندمف

 برالا ىذوءمهنمديكلا ىذ ىلع ايعأف

 بتعلا نع ىلايللا يرخأ اهب انك

 بنذ نمهانيتا امبماهل انبهو
 بلكلارحزهىف نوشاولاو:لصولا نم



 اك 0 0

 (ا55)
 هيلخادلا .نقفلا

 هب راح يح ءاج ام اذا 5 كهانب اًضعب ىملا صعب لق أمو

 هبك أر نهام قيرغت همئاع -هضعب رحبلا ف جوملا ضعب مطل امو

 )١( تيحرت

 نزح لك خس: "ارسلا ىه 2« نيس لوفقو «ةداعس مودق

 نكرب ادوضعم كلملا نكرو افز فزيرابنلا رمق ادب

 نسر ين يق ير يمل د

 نصغقوف منرت ةقوطم تنغام ةمالسلا هتلظا

 دضتمملايف !هلاق )١(



 قلتو
 1ع 0 ارسم ا

 كدهيضصلزو رايبتعأ

 نايل

 ىناثلاءزج ا

 رعشلا بكر في ىرئامأ هحدام ر.شثباع ناالوق

 رهثلا هم كوشلاو سا ااا بثحلا وءاحالاه ف كر

 رشيلاالبا رالاب ر قام 1١ بذ#ب ناو ىلوا ناكو
 ىمورا !نبإ

 (فنصمال ةظوفحم عبطلا قوقح )
 ماد -ه سعب ةئس

 هرهأمل ا ىلع دمت عراش لوأ ىربكلا ةيراحتلا ةيتكملا نم بلطي

 رم ىفايصم !ميحاصل



- 

 لحض لهنم ف فورعملا نمىفاو رخاز ىرحن نأ وك هللا ىلإ ديض اهم ق ف آأ٠ءم 1 ه6 ّ ِ

 ىمورلانبا
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 دقحلاايازم

 ىضرعىلعتيحتنارشلاو ريحا نم عدوم انا الىلغذح ىف تنك نئل

 ضخم قاخ ىلع ىرزب لهاج مكو ىاع سبل اع الإ ىنتيع امل

 ضعب ىلإ نيس اب اناحسلا صعل و ىفلافركشلا ماونالإ دّوملا أمو

 ض رملا نسح ىلع أر تطل 5 ةءاسإ ىد لع ادهح ىرأ اك

 ضرانمكيهأن ىجبف«ابيشر ذسبلا نم عرازتن همي تداضر الااذإ

#6 

 ىضَقت الف اينذ ناّدْنأ بيعلالب  ابلثع ضورقلا ىزجت نأ بيعالو

 ضرفلاو ضرٌقلا : :ىدستام كيفوت ةيحدس لاجرأا تايحس ريخو

 ضقن وذ رهدلا رخل. | رتاورضم ايل نكي ل 6 تانكملادوقملاالولو
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 ضخملاب عزمي ديزلاو ءابهئارك ىفطصأف «لاجرلا قالخأ زّمأ
 ضفر اغأ ةمومدع اهضفراو اهاه ال ماثللا قالخأ كرتاو

 ضحراا قا: /ضارعال !تخيطاذإ هلإ «خيطلانم ىكرع لع ىعباو

 ضخ ىلءعو ؛ م,ءاجىف دسح ىلع لصاو نراق الاب ربل ىنإو

 ىكيار هريغوأ ناك !راهس -_ْ ىدو هش ةفاغ ىند الا مططقا الو

 ىئ

 ضب مل «دنملا ىف حابذ الولو هدج لق « ىتفلا ىف م رع الولو



 | و84

 مهبارش غاسم قال غوسأ

 ةرارهو ىتفلا ىف ءابإ الولو

 عطخسع ىمرأف « نهونم ىامو

 ةصارفغ تاقثال ةانأ ىفو

 ىوعرأف ء ىمرلا ضرع ىناكمي و
 9 ركس لس و اح ىدب فل ا

 رفدم بورما ىف ثيدأل ىفإو

 هه رك م ول حم رلا تززهام اذإ

 ىغول'ىدل « عومجا ىنيعىفلءاضت
 يال دنع-زارق الاى ضامو

 لقب بوادكلا ىف ىلأر م امو

20 

 ضنلا لظنحل اكءادع الا ىناقليو
 ىفغخألابب ىذّشءايشأ لءىضغ ال

 ىضرب امطخس اذ ءىب أشنمىخبلاالو

 ضك رلاكىهو؛ةعوض ومةريسامل

 ىضرع ىمرأ هتنكمأ ولو « ىّتبأو

 ضبقلاو طسبلاب عر ذلاب حرا ىنإو
 ضعلاو رفظلاب « رصملا ةادأ دام

 ضفنم لاوأ محلا كاذف « مج

 ضشقلا وضيضقلا تءاجىهذإو

 ضخولاب كالانهىنعطالو « بدي

 ضمت موجالا ضقنت نيح الو
 د دج

 ابييغ نمك أ ءاهدلا ةطالا اذإ

 اهنكستسم ىف رارسألا ى.لطي و
 ُ مسقتمال 6 نيعلا ىأرك ناغب

 ىَحل رثارسلا مناوخ صفت

 ىرتعي قحلا ىلع رابصل ىنإو

 ىضفت نإ ضرافءرششلا فوخئانيمك
 ضبنلاو نممضبملا تاكرح ىلع

 ضف ب نونظلا ضف رت نيحرالو
 ضفلا نم ديعب ىرارسأ ماخو

 ىضحن ىربام هلىربص زاك ولو

 ضرتلاالوموسجلا لوطن عسيلنأو هلهأ لزب دجلا نأب مع



 ساو

#1 

 ىضف#* ابلثم ىلا ىلثم « ةعس ىلا ىقئالخ تضفأءقالخ الاتقاضاذإ
 ىفنأام ءاضناب ةالابم ليلق ىنولا ىلع ىلا لاحرل ىنإو

 ضمغلانم روثبلا نيع تي وراذإ ىركلا ةذل ىرسلا هوركمي مييأ
 ضفخلا,قصليضفخلاتيارنكلو لهاج ةهافرلاب ىنأ كاذ امو

 ىذرغ هل دشأءىث هدسب لهو ارمشم ىلحر دحلا ليل دشأ

 ضبدسج ىلإ ىفاطعأ تأملأو ىركلانءزوفملا تب مرت شولو
5 

 ضنا مأس ىكتشأال ىتنأ ىلع ءامضقنو تامركملاوضنل ىنإو
 ضربلا دمثلاو ءاملا قرطل فويع ءاهأمظ ىرلاىلا ىوطن ةمهملو

 ىغه ابل مت نأ ىرح ىلاف اورصقف ' وق ءايلملا ضمان اذإ

 «ىضغ» ابل لاقيال ء ميركنيعو ةطب تاذ ادي ىلوطلا ىلا دمأ
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 دمهدلا وى واسم

 أب رطم فرخزملالثملا براضاب

 ىنباممدهت قحلا مصخ تحبصأ

 « ةلض كلنيمسال كثنتس رطأ

 امنولوي ىكالاوك سف تببك

 اسما وتأامكظفحتيأرو

 ةيسضرأ ةعببط كلف تمعزو

 هاف :ءتءدك امو:تقدصدهلو

 راو دن زب حدقت مل ءدقحا

 ىراسع تناو « ع قملاو

 رابخريف كيقاخ نم تريخاو

 رامعلاو ضرألاب « مهءالآ

 راجت قتعو اءركع ءىبسوأ

 رارق الا, ريرقتلا قباساب

 راكن الاب فورعملا مفديال

9 3 

 ىتفلا ف ةعيبطلا كيناه نكل

 4 ىوأ اهركذ نع هتمصلو

26 

 م -. ٠ ٠

 د ا ىلع سل" 0
 ةعبط كال #هللا رمعل تاسعا

0-3 

 ريءعار وع

 هدام كا

 ٠ سامر

 راتسسالاب هيلع طلب امم

 راخف دنع 6 رخفلا ف اهدع نم

 ع

 8م ٠ ادي

 راد لضفا سودرفلا هنح نم

 رابنالاو تالا ل نم

 راجمرك | برق انابأت ءرح

 رارح الا يف ناطلسلا ةروبقم



 لا

 مب ىوهت اباجأ نم م/م وسحف

 موس وفل موسملا ةعزانم الول

 مهنك أب اولوانتف « اورصقوأ

 ام لضف مويف هللا حور وفرع

 اومركتو اومظعتو اوهنتف

 تنأ هنم ىذلا رحتلا ىلا اوعزز

 مه, تحمج ارشاعم تأ ر دفلو

 مهم وسج ”ىوه مهسوفن ىو

 ىوهلاذكوءممبىوهفىوهلااوعبت
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 هتلثم ىذلا لشاب ضرتال

 ىوملا نيعال « لمعلا نيعب راغذاو

 ةرطضم انيلاعفأ ىف ضرأالا

 ابهلثم كعءابط ىلع تيرج ىتمف

 ام ىلثم ةثيشملا باب نم تجرخأ

 ريخ تنأو ءاذك نوكت ىفأ

 هئاحنأ ىف "ىلا فارصنا نبأ
0 

 7 هناتسح ريم راتخا نبإ

 36 ا

 رانا 9 ومسلا مهسوملو

 راطق ال | نم اهتروسإ وذفت

 لكو ءامسلا رمق

 35 طاص نم ترثأ دف
 راجحالاو نيططلا عبط مول نع

 راوغالا نعاومسو ؛« م,حاورأ

 راب“ لك وحن ةعيبطلا كلت

 راغصو ةءاند لكل الفس

 راذحت « هلهأب ٌىوهلا هنم

 ىرازال ةلامم هيففع الشم

 ى راع ةياحلا نيملل قكلاف

 راتخلا ”فارصت هيف ىملاو

 راخف نم لعل كفرط ناكف

 ىراج ةعيبطلا ىلع تن ًافءتجرخ

 رارمالاو رغشنلا ىف فرصتم

 رادغملا ىوس امف  هليوحو

 ؟رايجالاب لوقت تسل تنكزا



 | ما

 ىومهلا 8 ارط سانلا قاف دهس

 دحاو عابط ىلع ميما نأ

 موهيمذ و مه دا تأ ر ىف

 هل ارداةناف ءراحفا ىوملا داق

 اونعال رايتخالا فورص اللول

 ابناف 4 موحجنلا لثم متءارو

 دي_حاو هحو تكتهوس تامعتم

 نقيب

 ءةسنم اهنافءدومط نساف

 اماذفحا كابطااذا؛ عابطلا صعاو

 4و رمش ضرالا عبط لازام

 أابناو 6 كيف هللا حور سأل ايإ

 ىتألا اهرك ذن اذا دوقحلا نا

 هودع رغتال نا اءماعلو

 . ع :
 هدمدح نم هردص حناوج ىلصل

 ةنأادب 0 كذ نم هردصلف

 هاسدلأ ةديكملا دهن ىذلا كاذ

 هر 8 هداك هأادب تدر

 ةضاضغو ةنابم دوّقملا ىفكو

 راربالا توافتو

 راوطالا لضامت نوري امو

 راثأ ىلع راثإ

 را ربل ةداقم هلع تنأو

 راطق لاج تّمستا م ىورل

 بلك

 راجفلاو

 لضعف

 راد تاع اتتم

 ىراجمو ةمج ملاطم املو

 رارشالاو ءامؤالا ىدل الإ

 رايخالا نم نكس عهلع رخاو

 راهملا دحاولا حور هيف نم

 راوع لك كنم حادتل تاعح

 راعسملاب رمجا ءةايح ىمت

 رارضالا لجاع_فاسملا وهو

 را وأو بقا رمح تبيبلب

 راعش س5 تكاذ نم هباقاو

 رامغب

 رام الا دباكم نوك اذكو

 هودع داكو 6 ال

 رامح ودع هامان تسلا نأ



 اه اكاد

 قى * مع هنكل

 ىف

 ِء

 رام لكتحم دبليوالي“ هدم ءارضلا

 ىراوت ريغل أربح بقاعمو زواحتم ن< لوطلا لها نكسل

 ٠ .٠|ءع ٠ 1 .٠ ٠ َ « 8 . 0

 راطخ ال ىلع اهب بما ارادخ م موقتلاوار دا نا امْضااا وح رط 3

 اننايننانن

 ىراع ةيلحلا نيءال قحلاف ىوملا نيع ال ء ىأرلانيعب رظناف

 ىرامت هفسيلء كرش مسملاو ةيولع ابنإءكريخ ىسفنلا

 رافغلا رداقلا امهالوأ عنأو كرس ايل . كريذ ذفناف

 رادغلا كامسح ةئرط لدم اي العلا ىلاومسأا ف كس لثم نك

 ىراهرواه لفسلا وحن مسحلاو ءابكلم ولع وحن ومس سفئاف

 ناننل

 رأ

 راصنالا رضاح نيح لك ف هنإ « قح فامض:ساو كايا

 رارس لاله اهرواح سمشلاك هئازأب ىلا هرشلاو قحااو
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 ! هشاحوأب

 يعد نم نيرخللا هييغدصف حبب نم نيالا هيننجوأ,
2 

 م مجرملا مد م 7 هللا ةئرص مأ لجخ نمأ « ايكيف ةردح ام

 جرحى نايسع امو « قح امهتاد' تللا لك“ لاف

 ميس لر# نال ام> رج اهدنع بوأآقلا ش تأ ر امأ

 جردلا توامت ىف ةيامك اهو انإ هللا نم الد

 مهو الب ءاممف هرونو هءامبمي رح ىفلانيف ء نادخ
 - ف نويعااو 6 امي.لع قرح ُْف ىولق"لازت نإ ام

( 
 نامزلا فرصت

 ثعءاب تائيطحلا بسك ىلعهجوو ثففأن باقل ف ردعسلاب رظا امل

 ثناوخ تاما ؛”لد تاهخر هاهو روح « نالزغلاك رئارغ

 ثك اون ليلألا قاثيل نهو دعاول ادعو نزحني امف ءندعل
 . 1 ' ع ّس . .

 ثياول تايناغلا نهب نادم ابصللو ء«قينأ داترم وبللو



 االإ

 دقاوم معسل نونم اننينع

 أم وفح ضارم نالزغ نايعاو

 انسوفت نمامظلا نب رق نهاذا
 انني تاذؤ نَضشنب النفلحن و

 ا:لايح نمىوقلاانمربأ نحنزاو

 انني مئامتلاب تامالتخمو

 انئيب بتعلا ةعجئانيف ن رك اب

 همااختلا دعب ىليشلا انم ددبف

 قلخم - ةلاحال_ديدج كو

 ىرول ا ىلع تام اح ىلايالا نهو

 ىوللاب مراكسملا كلل ملني مل نمو

 هبايث وح ناك ام ىفلا دوسي

 املا رءهنه نيفاعلا ىلع ثيغو

 لماخ ريغ ةمعل د اداس نكف

 ثباوضب والا تابمفك ]1

 ثئاوع سفن لك فاهظحاولا

 ثرانبلاكاذز ودى ىرلاىلا

 ثناوح نهوادورعم رهدلا ىلع

 ثباع نيبحلاب رهد لصولا ىلإ

 هع 2

 ثحاوبوانرارسأ ن.ءثباون

 ثهاوالا شاطملادرولا عجتاك

 ثداو>وانباسآأت وط فورم

 ثراوقلخال قاملا اذهثعابو

 ثكاأم نوملع ىبي هيأ و«ضهنب

 ثراوم نيستماشال هلاومأف

 ثلاثدعب نمرلأ او :ىتاو ىجح

 ثيال_.ةادعال روصه ثيلو

 ثفاركم!نااض رعك:ءنصو



 لبس ااا

)0 
 (.) سحنلا هوو

 مناسحلاهوجولاكنءتناكربا روعو لوح ىفحتلا امبأ

 كرتن يلاةيلاتلا ةثدالا بيس « بناكلابيسملانب هللادبع نب ىلع ىلا اهب بتك(١)
 :لاقءقراعتلا نع نيكسمماهتيا وربيسملا نب ال

 ب ناك ( مءوهيلعهللايبص ) ىنلازإ » .لوقي و ؛ ةريطال جتحب ورلان ا ناك »
 « 7 هدض نم ريطتيالو ءوشلاب لءافتي ناكمارتفا ء ةريطلا هركب و لاملا

 انيحصيال و لاقف ( ةبوملماي لوقي و ةقان لحرب وهو جرب رهينلانإ : لوقيو

 نامعزب و « برقءلافرمفلاو ةازغ وزغيال ناك - هنع هللا ىذر - ايلع نإو « نوءلم
 «ضم يفاهنمرظأ مهعايطىف ىه سانلاضعبنأو « اهيف ةمئاق عابطلا ىف:دوجوم ةريطلا

 .مويلاتحبصانم هجوىلع : لاق  ههركي ام ىقل اذإ  سانلا يفرثك الازاو
 د #

 يراوج نمةدعملاى.هادقو « نيتئامو نيمرسو ن'ءةنس ناجرهمموب انيلعل>دف »

 «ةتكن اهيئيعيدح ! يفزو#وءالود> ةيبص نويف تناكو «نارقلا

 ةدمدء.ناك املف « هموي ىقاب ماقاو « هرماىل رهظيملو « كلذ نم( ىمورلا نبا ) ريطتف

 بربس لءجعف هللا دمع نب م.اقل اهافج و « تتامفح وطسلاضءبنم ىلةننا تطقس ةريسإ

 : ىلا بتكو « نيينغملا كلذ

 ناسا اهوجولا كنعتناكنيا روعو لو ىفحتملا اهيأ
 ةديصتقلا رخ اىلا

 م #

 نبا لؤافت ةقي رطاهنم نيت ىراذلاب ترمه ةديدع َةِلممأ نم « حضاو لثماذهيفو

 ىذلا عتمملا لصفل اىلاعسوتلاو ةدازتسالا ءاش نم ليحنف ةبسالا هدهزهتنتو ء ىمورلا

 ةقي رطو ىمورلا نب انعزارفذا اةلاسر نم يناثلا ءزجلا يفىرعملا ءالءلاوبا فوسافلاهبتك
 ( 55 - هم ص ) ىفكلذ لياعتو هلؤافت



 ماس

 ابيبم ارمأ تبكر ىرمعادق

 وعلاو لوملابناجرهملا كلحتذ

 ًارملا كتنبا كدقف كاذنم ناك

 لياخ ىل لمؤم ىفاجنو

 لخ عب رش ىلع زيزعو
 زلا هراكذا تيأر ىلاريغ

 ناصلملا ابا كيف انءاس

 ناجرهملا فقتعأام انارأر

 ناك الا اهب ةغويصمة

0000 

 اظنلا اهيا هريطب نواهتال
 رظناو _كتقلن' ةريطاذا_فق

 رم باغاماق

 + الاةرصن ىلاىوولا كدّشال

 اونع كرو ههأ

 ىقعو ؛ ىوه ىوبلا يقمزا

 هل نييبناا نع قدصتال

 أفلا هيح أنيس نع ىلادق

 طلاب كحاضتلاو لزرلا عدف

 اريشب ريشباا ىري نم يرئا
 اك ةمأثم نا تاريخ
 اممأ لبق ثدحلا روزا

 4 ركل ىفعاوم هركنال

 هيقو ؛« كوشهيفو؛ى افد هيف

 نا رحفلاو ءافحلا 4كم ما

 نالسلا ىدتع هيناديال

 ناصن ارامش هراعشاو م

 ناونع امنا *ملعاو ر

 نامزلا لوم مثمسمتساو

 ناسل نامزللو نيم» ن

 ناهيالام نيم ىتح راب

 ناوه تانوأبتلا كالت لوط

 نابيلا هيف مولي ثيدح

 ناهرباا كاذب ايهم ل
 ناجم نمثم حصتلاف ةر

 7نانسواي ريذنلا ىف ىرعع

 نارقلا ريخو «موقل تن

 ؛نافرفلاو « لالحلا وذ هلاق

 امناف ء ايف قح
 مئارك را

 كاتس

 ناولا نم



 بس الع

6 

 ىعبتت كنع_لازءلل تلقدق

 تيذهف«تاينلا نم ثيبملا ريك

 فلاخم باضخا ىأ لاخاو

 اميعتم ىتفب نامزلا ىحضأ

 مئاش ىبيش نالثثرك الو
 8 03 8ع

 ىدتغاو حورا اندلل تحبصا:

 ةشمعم بيشملا مم تيط» دملو

 :ثد موب لك ابيش صقلاب

 ثرختمدع, ىهو «سياطال أهنم

 ثايب ةلاحمال فااخللا وهو

 ثعت نامزلا دادجا ماماو
 ثركي بدعي و ىنجام نكد

 ثرحأ ىضرأ ريغ ىف ىنلاخإو
 ثمل ق وفك ا دعب نم ن وكبو

56 
 لخئلا كوش

 الوحالسلازودعتست كير

 هد وديال اكوش عرش لخالاك

 أيل ؟ادعانم عورلافزو.حن

 ايطرلا مهيمحالو ةانملا ىدبأ

4) 
 فسو؛ ىنأ تنب

 هل مقعأ هتمل

 ع 8 ع 5

 هتءار تنك نإ -ناطءّشلاوأ درّقلا هش

 اهنماس ا تلق

 ومع ةئباو ؟ انزا

2 

 هام فل 8 نم صعب

 هَ ىلإا*

 إ هتمهو ريرتخا# بت



 ل والو ب

)0 
 )لوك

 شدهلااىذرملاوضارقلااذ رجا نم كرزوفينشنمفر + ىنملا

 شل اوضرَقلانضارعالا فناثيعي .امبيلك نيئئاخلا تيأر ىناف
 شبنلاب نذؤنابعثلا ةقارطإو ةردبم ةان الا دعب ةوطس ىلو

5 

 شفر نم فرغأو «ليسنم ماقأف ٠ ةفحص لك فق ىرصبلا ديامأو

 شين ىلع بي رموأ متيليكو أك مامطلا ملق ىف رداي

 شن الب جاجز ىصق هل نأب هنيحه ىفانيب ارطس شقناس

 شرملا نملجأ انأشهلذإو لفتم ىناف « ىنوليقأ «توهس

0 

 شحولاوريطلاونا_جلاو سن الا ىلع طاسموهو«رعشلاب هدع وأأ

 شرأالب كانهتحاطءاملامجأو ةمابت مل ءاشول هرأ ملأ

 شمت ا مهنانغر ىف شفنيف هلهأو ريزولا لام ىلع ريشي
 شبكلاروثلا ىلع ىلا هلاسورض بحاص لك ىلا ىن : هنا ىلع

 شرحا دك أو ىهدأمكلذو ألك اهف نأ امنع ريخي

 شملاو فصلا ىلع ىنأتءاهشي جنو. اهرقن دنءعىحرلانأ | ويلعتملأ

 يدل دنالا بدالا'خي رات ىف تارظن باتكنم ١©رمو ١م ص ىلاعجرا(1)::



 هس اذالا ل

 م(
 ()انسنأ ماق تنأ

 معنا ىف تشع _تسرسملا نبا

 م « ماركلا مجعلا رعاشأي

 ايذك 559 ١) دئاقاي

 اوعقو مهنا كنامث ك ردأ

 ررد ىلع بهذ مهاحمر

 اهعتاو ءاملا ٠١ اذإسأك

 تءضرةيوتش ةضور ىف

 رحش أهممحدق «ةرهز نم

 امل هيف راونالاسفنتت

 ١ ءامب ترسب ول لاح مهف

 نم تدهسو تاهع نمو كله

 برملا عاش (؟) رجح نبا نأ
 بدالا ءابدالا ةودقأب

 بنعلأ هنا ه4ءعم سحر ف

 تجحع نمو بجع نه تدرس

 بهذ لع رد موب رسثو

 اهنم ىلا غاص

 بلد ىلع الح أحلا ررد

 بأ ايف ريطال
 برط اعأ امام

 بمثال

 تحل

 جديع

 ء
 بخطصم رش ىف اهناآو يحامصمربخب هيف لظتف

 بخصلا ةفوشعم ةقوموم 2 هبواح'ىك «ءخصب دوعلاو

 بحتدممو | هي (0) هترحف نوحدم 7 م وبلاو

 برلالب انظحال, اءوض تشم دقو انرياسسمش
37 26 

 هسمش(خ) سيقلاأرما (؟ )هللا دبع نب ىلع ىناحلاق 00( 1



 _ ةالاثل

 بختلا ١ مثادو حارتقالل ادبأ مقا ءايندلا سجزاب

 تاطاا ينمو بولقلا نكس امكنإ « حارلا عفش تازال

 أو ةرح مال نياك ايكل اننم عامسلا ىرأو

0 
 باضخلاو بيشلا

 بنجع ريغزامزلا بيدحعو تيشمنيح تالوءىسأر باش

 (١)بيب رثلاكءرفبابجع ىب يش نم بجعتلا مضوم ىلعجاف
 بيطرلا ب يغةلاىفرونا'ىربزا ابيجعسيلو « ىتنلايشيدق
 بيشقرافمنعسأرلاكحاض ابيلإ اييبح تأرزأ اهءاس
 بيءمربيغ بيعلا نفدزإ :تلاقوباضخلا ىلا هتعدف

 بينأ ىف لاف ىحضأ وكل رشتايف «٠ هسارتبضخ

 : سب رتسم ىنرظن دعب لئاق رازةمالم نم كفني سبل

 بدئم ريغ وهو رهدلا ريغ 2 هتظعو نأ لص ”ةلض

 بيرل ديصو اهيشحو ديص اهي رم ءابظلا ةرغ تيسردب

 فبيصم ريغ باضخملا موس اهيمري رهدلا اماعزوم اعل وم

 بيشملا عانق ىف هللا ةئبص ١ ىطامتب :ىوقلا نهاو زجاع
 سيجعتلا .يد باضخاا داوس د وخا ءاضد لك باجعإ ما ر

 7بياجداوشنمضيبلا قنوي اذامو «تائزاه نكحاضتف

 ( داوسلادب دشلا )مجافلا كرعش( )١

 ( ىمورلانبا - 6)



 مس 17

 بيسلب أامصلل تنأف «سفنلا عدختال باضخلا فيا احا

 تيك دادح هنأ ىوس عسفشنلا نماثيش باضخلا ىدجم سيب

 بيجو ةريصعب هيف كياو ادادح بابشلا ىلع :هذختاف

2 

 بيباعلا ءَط بيشملا ءاد زع :تلاّمتىاضخ تأر ةاتفو

 بيرم داوس قو ودبي نيح نيبم ضايب ىفسيشلا بضاخ

 بيضخ يشب ةرورحخءريغ 2 نيع تاذ ةريرغ نم اهلاي

 بيردتلا ىذرعف رغال ود بتنأ بيشلا ةروما قيقحو
 يقع رش هنم تبقعأو حم ىذلا عانقلا ىلع ىسفن فبل

 يقر نيعو أنب شاو نيع 2<ترقو « رقت نا نيعلا منم

2 

 بيسع نيلو هل ماوه ىرزأو بابشلا ةجابيد ناش
 يي اميأ سرعلا بيخ ىسءأف ء ىث مث لحلا رف

 بيهللا تاذ قيررحلا رانك ىح رطوىذل ترم رشا

 بيشق بابشلا نم ءادرو 2سببل بيشملا نم عانق ىف
 بييغتلا ةلتقك لاحم ءض يبل ىف ةنابالاو بيشلا وخأو

 بيذعن' ىف وهف يشل لا ,ةفرص  هيلعو « ىتفلا(١)ةوبص هعم

 بيجم نم هلامو وعدي وهو  ابيحم ىعدبف ابصلل ىبطي

 ل بيتجلا دايقناك داقني وهو ىأ وو ةداحن دامنت ١

 ةوتفلا ةلمج )١(



 مس !الهب مس

 تن نذل

 بلسح نم أمتبو ىذا سل ْىل اك ىنح نوطملا ىتملظ

 ببرحال ةولاس هف ضوع اياع ىلاملا اخأ ىنتتضوع

 فرجت سم 4 رك لكى دل 1 و عد 4يم فيمللا ُثدعحسلا

 بيكرتلاو عابطلا ىف هلبق اهلخت مل هل ةمورك أ بر

 ب رغتلاب هتشحوأ امو س انلا ىف رهزل *لا قئالخلا هنب رغ

 تيضقلا اك ضر الاهفرط اربعم ليزملا لثانلا ببب

 بثت رنا لراهدتعو 4 اودحب لدملا ةراذل ىتت

 يخت نم موز نام 3 هيل اس رشم رمش لعل

 سب رحتلاو ءانثلا عامس نع ىنعلا دهاوش ىار هآأر نم

 ث]يط تاذ هم رص نع ري هيلع ليلد هم>و نم هش

 بيجنلا نباو بيجنلا قحيو ىلا العلاب هلا مكح

 بيقعت نم هلالا مكملام امغو امه هودساح تميلف

 بياحو بنار نيب أوعيج اماذاءاحصن حب رصلاعحيصنلاو

 (١)ب , رذتلاولاقصلا ثم“ لطب "هلا ةحاس 06 هنأر ىذلاو

 بيأأتل ىوذ أدعلا فوحز 2 كلاب و دما ةحملاب لف

3 

 سارع نم هبامو ىسمأف ءو الخأ سيلبإ ب بر 1 ىنغم بر

 فيسلا فاهرإ ()



 0 تكتل

 تناك دياكم هلهأ ترمد

 ر هتلنر دملا ةمئرء تكولملا

 تداعف رومأالا ماوق ميق

 دتلا نم بابط ىاثلل هدنع

 ىك ذ داؤف هل ىعذول

 نظ لوأ ىرب * ىللأ
 ظ انك فاق الو « ىورال

 !رجنل وط نع سيل : ىأرااءزاح

 (؟)هادنوغي ره ناف ءسيرأو

 قولا سياو مهل ىلاغتي

 :اهنم لزالزاا ف لاحلا تءاث

 كلم د نأف ةفطع نال

 فتيصخ ىعرم ةأع رال عزام

 انامأ هادن ىفو « هاجح ىف

 ىح ؛ةيعاسم هفصو تنسحأ

 2 راو>ارف اهوذح اوذحلب

 اندمحف « هلالخ اءولب دق

 هيلا أنفرص دقو انرحزام

 (1) ريف ةتلاكةاغطلا دوس" ال

 تبينرتلا ىف نيئطخعال هر

 بينختلا نم ه. :تامبق

 بيزحتلا ووذ هبا ري

 تنيغملا ءارو نه م رم اللا رخا

 بيلقت ىف لاجرلا فك أو 0

 ديلا نع سيلو بببل هام

 5 رأ ريغ تأ ر « هوعداخ

 بيبللا با قومي بلل لب

 بثكلا لانا هلاؤل ل

 بيلص دج ناك دوعلا رسكم

 بيصخلا قوفو مهاباعرل

 بيدجلا ناهزلاو فومللا سن

 تيطخو رعاش لك تءدفأ
 سب رغ ىنعم لك لوقا نم ن

 بيطتسم قئاذ دمح « اهيغ

 بيمن اذ احراب - سيعلا هجوأ

 هادن وبل اط («) مملاهب ظلخم مامطلا ()



 ل ةؤما

 (؟؟)

 (١)دوهملاثنك ان

 ثكانلا امأ

 للاي انأ

 ىنحتس « د وبعلا

 هزذحو
 . * مو

 ايي ل ه2 ميس
- 

 ىباجهنماو«ءامسلابر شخاف

 تيدي _تبيحام_كيجها تسل

 هل وكما كد وهع ن< أمدن

 4ك وغملا ىنينأتل انيع و

 هثوثملا ك رابخأ ىنتفك دق

 هثودحأ الا ىنع كوجبتسو

1 

 (5) رفمجابأاب ءاسكملاب لجع

 ايهاوو ىل طعم ٍتازال رثمجابأ

 لماعتن اذإ كتمءاسكت ءاط

 امدان كلل'اخإ اهنمىنتعسوأف

 صرت ىنقتساف ىنظ قح نإ
 ىبف ابذاك ىنظ ناك نإو

 هلصأ ريما كارا نم ناك امو
 رك اشوحن ايبط يئاك لجمف

 قيغب لطملاو سيسختلا نم مس و

 اءدذإ كءاجر ىل ايغار بجأ
 ووو ووورو ووو ووو سس

 لع نبدحم رفعج يأن م ءاسك بلطي الا )0 ربدملا نإ مهاربأ ف الام )0(

 يناوخباا قاحسا نبا

 ايساكو باغر لاومأ ب سكمو

 ايئاغرلا ىطعت نامعنلاة ب رق ىلع

 ايغار ن'الا هصيحم قو هللع

 ايلالا ىدبأ رقلام اذإ يدب

 ىنظ تاخ امو

 امحاو عنميل هانع كباو

 : ايباط الاءانثلا رح نم كينحيس

 ايثات هيجار ضي مل ايئات نكست

 ايراحتلا كل "كليف ىصاعو كياإ

 ١ د رحلا ةعو



 لم1١

 ع

 همحوثتدوسكم نإ 8 عودس او

 الا هاحاتو ءاهولاخم كمدي

 أناخ اخ هامحأ ر كاجر نمقح ف

 ابتاع و هيلع ١ وكسعم حبص 06

 ا راقألا هلع ىدعتسيف كانه

 ابراح م لب وحن نم نوه ال همطل امرغ رحلا لاهحا ناف

 ايئاحم دز "ال ىلع ن باأع 3 ةريثكى دنع رهدلا ادهم احع

 تنل

 ىحاحءامات كتماراذتعا دإو

 هنافع ءاسكلارك ذ نم ىنعدو

 أضانرح رحبلا بصي :نأ نمسبجعءال

 ايناح ريذاعملا كنع عدو ريمح

 أيصانموللا نم أيصن ادغىلتف هناكسم كيلع به

 اياك ثايح نم امدح ضوعف ادهاش كمال نم أمسح انئزر

 6 ب
* 

 أيهاوم لاحرلا ديعاوم تثأر

 نكي الفءاذرلا كنعىأو ءاجر

 معنأ هللا نم ما أمعتب انيلع

 ذب ال ىيعن

 ابهاوملا درتست نأ نسح اهو

 ابسايسلا ورقتحاورالا نمءاخر

 ائاصم ءافحلاب اهولمجم الف

 اشاصق دولا نمابوبؤش اءاخ قرعبلا ْن * تلزاف



 دم امل" سح

)15 

 ىوكش
 بير قحلا ف سيلو 2بيع بيعلا لسمأت

 بيغسبقاوعلا فاخ رو ريخ لكو

 بيس هلاف ءاييس ىنعسانلاكسع نإ

 (١)بيج عنصلانمأهبف بطخ ةمغ براي

 بيبس اعقل رج مك' ابيمَس نرةحمال

)0 
 بسسنلا لحت

55- 

 بقل هناف« مسا ىلع فض بشت اذإ هنأ برجم

 ب رأآ هلافص ملام و  هيحامزورخادلاهب وعدي

 بننلاهّمحسيلنطومف هبسني فيكه عادل نادفا
 اوبلق اومكمتام اذإ سس انلاوءلح:ةاعارخسوأزه

)15 

 ثردخحلا

 ثيبخ اهببرط ناكك ىبر امتمئس دلو
 ثيدحا دي أ ءهمسا لثم هناق ثردحلا الا

 / ةجرف 0(



 امو

09 

 مساقلالضف

 هّيوراساكر طفلا ف ىنقسافالأ

 اًمطاندوعلاابل ىحضي# ةعشعش.
 1 .٠

 هلو كزي. مل «ريزو نبا عم
 ايذاكتنك الواب وذك«تنك امو

 كاهل 6 نيحاصملا نيحااصلا نم

 تحيصاف «نامزلا ليل كلن نوضن

 هن نع ب هلثم نبأب دبأو

 تنمضن « نيسحلاب :ىنكي رغأ
 مداق هاهاض هلل ,ديبعام ذإ

 عرازوهىذلاعرزلاكروبالا

 هر ؛مفنلا لجاعءعوفن ءرو رض

 هاخ ركز ىف ريسلا خأ امإو

 هنادعو ةدك ىتالتام اذإ

 ةرم بطخا مزحلا راغأ امإو

 ةطبغ لظ ىف مويلا هيلع رصعيأ

 هثهال مقنر موصلا ثابل لعل

 هثلاثمو ان هيناثم ىغانت

 هنراوو ىنلا هاضرب لضفلانم

 «هثعاب وىبلا»:تاقولءهلا ىدل

 هئءاشمتلو ادومم شيلادغ
 هثءاوأو ال تاذ هرعاوأ

 هنراوكر هدم رن«ترتك اذإ-
 ِء 8

 هثواغم بيععال نأ هنماحم

 هثداح هاهاض ريما ميلف مف

 هثراح و هىدلاث رااوكربلا نم

 هثياررمضلا لجأ « هيفتعم ىلع

 هثار كشلاالو 42 اثرحعلا "لف

0 03 

 هثغاباو لدحا ىقال مك

اكسطخلا الو: اييعممزملا الف
 هنر

 هشيال وه ىذلا رمعلا رص الو

 هثءامال اص رهدبو « هب لزم رمتأ(صفتلارصق )لازالو



 امو |

 هئيامو ىك ذكسمامهنكلو ءعّدموىوعدحدملاو ؛هلضفاف

 (؟0)
 14 راتحىب ركشم نمالأ ْ

 ثير ةلو هيشع ف سبل اعيلض ارا ىرتشب ن٠ نبأ

 ثيررح نبا لمحو ءامالطضا 2« نملاوهةناءالاوي نيدلا لمح
 اذوب

 نيسخلا وخا

 لم الا كردأوأ:باخنإ_هم واف ابله لمأ نيسملا وخأام اذا

 لزخلاووبللاو ضخاابابشلاباهذ  ابلانم ىف ىتلا ليوأ «توملا وه
 م

 موصلا رهش لوط

 هلوط ىف هتاكرب )١ تاعج اكل « كرابم مايصلا ربش

 هلوصوم ءهلوطمم :هدودم ١ ىدملا وأ: قهنم كركي رفاس

 هلوخد لبقءفن الا عدجبىنع 2 هجورخ تيلف « هفلأي ناكنم

 هلوحتب هماع ذسرسأو هلاله مام ىنبجنل ىلإ

 هلوك ٠١ نعو ءهل لحب اء. 2 هيورش »نع ءرملا دصي ريش
 .ء

 هلوبق باوث ةءرصت ىسح ههأيص ل وبق ىلت بيئكتسأال



 | مم
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 ىباتكب جا
 ادناعت نأ هللا كاده  رذاح

 ادارملا كب ىفلا ًىلطخبف

 ادس املا كب روحلا كليو

 ادئاصملا كل ىثبلا بصنيال

 ادناو ىاتك فختنف

 ادعاوو ادعوم ىمالكب وأ

 ادعاص ادح قفاو نم لك ام

 ادعاسم هل رهدلا حبصأو

 00( ادئابغ هل طخلا زرحأو

 ادفارال هناوخإ نع ضرعأ

 ادماج لب « مهبتك ابي الو

 ادمالحلا دماج ام

 ادئاعو « اداب اعنمو « امج

 1 ل

 ادصار امكسش نأ ىلع نباب

 اظوظحو ةبصنأ وأ الاوما ()



 - ومب

 ادفادنلا مطب ارعش ناو

 ادراوملا درب اروطو « اروط

 ادصاملا دضّ لارا الو

 ادئارطلاو زاثالا كردنيف

 ادئالقلاو لالغأالا لحارو

 ادئاقملاو راتوالا ضقنيو'

 ادماع كرس م .نمرثت . الف

 ادواسالا هيتع نمر الو

 ادفارملا هممت نأب نيل

 ادجام هم رقحت ناب نك

 ادقارفلا تغان دمت مههاذ

 ادراطع دراطم# هيمن

 ادراوو« ارداص «الوحو ءالوق

 ادحاو هارثو «؛ املأ. هول

 ادلاقملا لضعلا هيلا ىتلث
 ادعاق ماسيقلا وفعلاب لاط دق

36 

 ادئاجو الخاب ىناتك لجأ

 انماحو ارذاع- كاخأ دجت



 هد مها

 ادماص ىتاقتشل "تودغ ناو

 ادعابالا ىوذ نم اناعبتسم

 ادساح ىئنم ىطرت نا تمرو

 اذئاحال « قءاسام أد_تم

 انئالتلا مرا ىعارأ ءهنع
 ادحاو . تيب نا ماظن" و

 ادشاح ىلحم ىمأ ىتيفلا

 ادراف اروطو « اروط :ةئيشاذ

 اًدرافصلا لدجأالا 'ءانا ىفلأ

 ادراطم ىلا نود الزانم

 ادلاغ ةدجم اذ انعاطم

 ادهاجلا ميشملاىاني وه ىقكت

 ادبال ًاروطو ) ًاروط ةزرابم

 ادئاص ىل زث ء ىراضلا روسقلاك
2 ْ 

 ادئاكلا ديك ًاءاضع لزأ ماو
 ادجاس ىدداءمال رخأآ الو

 ادعابم ابحاص براقأ ملو
 ادئاقلا ىسأر تيطعأ الو ء طق



 | مج

 دباع تاعمظملل نكأ ملو

 ادزاح .ئعو كايإ .ء كاإ

 ادصاقلا طاربصلا لملا ءىطخيف

 ادناعلا قب رطلا ليوملا بكري و

  ادرام اييلع تنك نا و ملعاو

 ادئاصقلا ىّقتب ميركللا نأ

 ادراوش اهقانعا تدغ اذإ

 ادبا والا اهلاثمأ تدلق دق

 ادرابملا رذا> ؛ اديدح كبه

 .ادئاب سيل رعشلا ناب:.ملعاو

 -_ادلاخ ءىنث ناك نإ  دلاخ ىلب

 ادقارملا اويطوت-ا نيملظو

 اذهاش .تابف مهانطأ ترعذ
 ادئاسولا رثاوتسيال ناونسأ
 ادشا ر تبتعاف ؛ قحلا كتقدص

 ادهاشلا كنم بئاغلا هبشيلو
08 02 # 

 ادخاه رحششس فوود تلا الد



 د ةةليء ادم

 ادقار كيف رهالا تىرعالو

 ادحاج "لحم ءامعتا الو

 ادقاح اًنمح ارح عدن اللو

 ادئابح هل ااينأ قرح

 ادصارملا ىنغلا فارطاب نحشاو

 ادماخ بولقلا ىف امارض كرت

 ادقاوم ةدئفأ عد الو

 ادئاصحلا بقعت روذبلا نا

 ادئار ىلهأ بذك اال ”تننكو

00 

 ادحام ىتبتعأ ّىم ىلعا و

 ادواعم ىلا كرب اعجارم

 ادئاوعلا رذاح نيمتنكو

 ادعاوملا ىنتلطصام نا كنا

 ادخاصلا جالا فيصلام رضأو

 ادرا كاذ دنع ءاسكلا ءاج

 ادئاز ءاتثلا درب .ىلع ادر

 ادقتاو ارح في ادرابال

 ادراوبلا هبشي اذيذل .الو



3 

 ادماوملا هبشب « اخيسم نكل

 ادماوحلا ةيلابلا ممرلاو

 ادساك اليقث رهظلا ىلعالق

 اذئاهزلا فيتا بحأالو

 ادساوكلا ملسلا غب رأالو

 ادياحلا سمتل“ نأ ىأرف

 - ادغار ادع تقل - انلطم نع

 ادجاوملا كل ىنجنال هل-هجاو

 ادراع اكلاس كتم داصا الو

 )١( ادجاربلا سيلي رم تسلق
 نإ
 نت ان

 اد_عارلا ىايح رطمتساف تادعر

 ادعاورلا فيع تست الو « ىركش

 اديارعلا بلجتست الو « ىنم

 اداكملا هرفتست نا كاشاح

 ادئاكملا بختنتوا «٠ سفنلل

 («زادبا رالا شرنتس  نئاخك

 اد_هاعملا ظفح اًءدصأ نك و

 تايملا(؟)فوصلانمةمخض ةبسك أ (1)



 سة

 ادقاعلا هت نخل مل و

 ادشانلاو ةدشنلا فقارو

 ادساف حالص .دسعل - دمتال و

 ادياؤم العلا قوس ىلا فلا و

 اذئاوفلا مراكلا -كييم

 ادئالولا ربازملا ككل

 ادباكملا كلا نكرالو

 ادهاملا .كلئاسس الو الك
 اذئاطولا :.كل هللا كطودق

 انئاشالا هلا -كرجيالف
 ادعا ولا .ظفحم قرد_ص ناينب

 ادسعاوُم ًاضراح د ءاونالو

 اذوارم هيفورعم نع تيب
 ادوازملا اهلح ىف ىرت اسقن

 ادعالملا صلُّقلا ضني ايطخ

 اذئاو ةدأف بكرت انك

 ادساوملا | اه ىرغا دلو نم

 ادناسملا .. ىثتي“ ىلاح> تلخول

 : 0 تددعأ كدنعب 2
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 ادك انلا فخأ ما ىتكل

 ادماس ىبظ تنسحا لبءكبدل

 ادراط تابيشلل امغارم

 ا

 اذهان اوبيجأ ! تخون لآ

 ادراش هع حمبصأ مكل د و

 ادفارم مكل انوع نك أملا

 ادفاحو مكيهأت - امداخ و

 اد. هام ىلع نبا, ىل تنكو

 ادهاشم ىل ربل ايباحلم

 ادكأر لازيال: لظ سياح
 ادك ام لازيال ءءام "ىرحم

 ادفاع ىدهءك دولا ىلع ىل نك

 ادقاف كف ءاوسالل ”تازال

 ادماغ ىلهحل ىفحادغدمف

 اد“ روس دبيمعلا نصحو

 نكنطنل

 ( ىمورلا نبا -_ 1(



 بوو

 ادعاوسلا هب ىولأ ادعاساب

 ادقانلا ”تكمت انيع تنكدق

 ادقانلا ءوذدف جر الف

 ادقامم اهل ىحضت دب تزاف

 ادئاركلا -تّقناع دب زوف

 ادئام اهانج ىحضي ةنح ىق

 ادئاذ كانه ىتلتال ثيح

 ادناعم ابل.
 تت

 ادض ىرئالو

0 

 بيشلا رطسأ

 7 ىرحم فيك رهدلا تأ رامأ

 ىرسمت رم هيثك ام ريظي

 ىرعش ىف ابلن# فرحأ

 رضنلا بابشلا ضغ اهب وحع
 رطس ىف ادب ارطس اعاذا



 اةهد

 ( معا

 فقاوعلا ىف راقنلا

 روذحلا نمرذحلا ذخأ نم

 رودقملا ىلع هين# لق

 روم الا ىف رظانلا مزحيلف

0) 

 بنعلا
 رورحلا حجهو هنم 2 قبب مل

 رون فورظ ىف ءايضالإ

 روهدلا ىلع ىتس ءهنأول

 روحلا ناسحلا ناذا طارق

* 

 روثولا ىف ريطلاو هلارك ا

 روكيلا ىف هتاذللا ٌرادعو
 روصنأملا دلو نم ةيتفب

 رودبلا نم نيعال المأ

 روطانلا ةميخ انيتأ ىتح

 )١( رورذلل سمشلا عافترا لبق

 )١(الشروق
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 روبحلا ساج» انساج مث

 )١( روج لودج ىف افح ىلع
 روطسم رجش ىلا“ نيب

# # # 

 رورسس نم راضو الا تاينف

 روذاملا ائموي نغ ةلد

00 

 رورغلا عمسخم نم هسعمتمو

 ءىلت# لودج ىنناج ىلع )١(



: 0) 
 ديعلاب ىضتعملا تكنهت

 دوضمملا دشملا األ

 ادومحلا كلملو ءهبرب

 دوعل ادبأ ريع كدي

 دوعسم ملا ىح تنأو

 دودهملا رمعلا كيدي نيب

 دونملاو ةهلحلاو ليخلاو

 دوذيلاو مالعألا مهاه 2

 دووشلاو ء«نونثلا كفاخو

 دوسملا ال : ديسلا كنأ

 دوجب اعو «ىماحت امب

 دولخلاو ةطيغلا كّمح نم

 دوةفم هؤنشت 1ىرم لكو

 دوفصم هليك ىف مناكو أ

 غالا هتلح دويقلاو لال

 دوحااو هل لحلا عهشم وأ

 د وهج لا كفن ىح كيلا



 اةمال

 دوحم اال 4 روكشملا ك.عسو

 دويءملاو ديأعلا هد م

 دوسحع» ىلعلا ىلعأ 86 تنأو

 م ك5
 دوقمملا ددؤسلا جا كاع ١

 م5

 لبلب نإ بسأ

 رخآألا مافعلا ناييش كدح

 ! رقصلا دج لبلبلا مراح

 رن نم ناب - ىرمعل - رجن

 رفد ماب ايندلا لست ما

 رمال ةالو نم اهف تنأو

 رجفلا ضايبك لبيد الو

 ردص لك نامالاب حرش

 رهذدلا لهأك رهدلاب تاقل

 ر كعملا اذه ءوس ند ىرا أمم



 | هوب

7007 ) 

 جرعالا ليضف
 «ثاكن الا كال زف نجلا هحس قىحتنااذإ  ليضفا لق

 ثاّيخ الا تاوفصلا 3 ىلغل ىف ؛ةبربلا كبس لَ ىنبل

 ثافر الا كالاوقأ 01 ام -مفادم ريغ - سام الا كلامفأ

 ثارغ نوطبلاو ء« عابشهنم مبلكف« مارحلا او ردك ر شعم نم

 ثادجأ الا كصخشئراويىتح 2 ةءوسىراوت.ادبأ  ةءوساي
 ثاركلا اهباي  ةلاحير مه ىحضتءرشمم ف ”الاعدجأ

 فلا 1

 )١( نيبلاحبق
 اثاثرلا ثافنا هشداحأو هنمهجولاة ماشين انا ءد

 اثارتسمال باغ باغزاو 5  اقاللا ىبهشال  نيبلا رضحي

 اناكنأ نكمت مل « هنم احلا لابحالول_ريمألاوامأو

 اثاثتحا ءادملا هثتحالو َت وملا عررج ىن:وادع هتفسأ

 اناعبلا هيلع  همؤشاي د نث احلا ثيبناف «مان الا ىتشأناك

 انثاح ىدملا ٠ نع « ايمش س تلا ىرت لاززالو 6 سب وه

 امارتك ١ كلاذل ةهداغع ىرتال ىشع و6 لورا لمح لحر

 اما لح لإ شحوأ تا.اذإو 4.م سلاحملا ش> ول لسحر

 نيبااهمسا لجرىئ ابل ق ) ( ١



 م:

 رفعحأب 5 دراا نبأ

 نومكلا ىف رودصلا بيغو 2نوطبلا فالخ روم الاروظ
 ن ومالا ريغي هئم تمصعأف هليح ىنرغ بجاص ل و

 نورقا تا#لاس نم ىناك رفدجابأ ىدبع تيسانت

 نوطش رادب ىنم تلزالف اذكه ىل كبيغ ناك نثل
 فى

0 02 

 - عاد ْ

 نوؤخ رهد بير 'اهنوخم 2 مكرصم ىف "شيطارقلا' :نظأ
 نويعلا ءامب ابيف بت هدودلللا تاحفص ابنأولف

 نوؤشلا لالخ ىنأش تينلأل توفجنكلاو .كنزوعاال
 نوبدلا ليقت ميرغلا « ىلا ب'وملا ىجرت كارأ ىناك

 نوفجلاب هلي سلاكعد 2 تنأ اذإ هارأ
 نونملا ضوح كتاود ضوح ناك ىتح كتارد بابت

 نوه هارسمو «حارطا رادب -كيدل ىقلم ىناتك [لظو

 )١( نوفش فرط هيلاترغن  هتظحالف تلخدام  اذإ

 ناك

 ين ع

 هارا نوبعلاب 4 ّى ادو كك دعو 8 دع «رفعجأب ا

 )2( نوقرلاب هم زل اظهل كع_:ءدخرالو 4 ىنعدختالو

 نارفعزلا اوأ ءانحلا(؟) كنيعرخؤع 0(



 هد _ ”ءاآادل

 ىرأ ال نم لق ورما ىناف
 اتءلاب ىحلا دكأ تسلو

 هب سكش دو ىرتشأ الو

 هنأشىف كلثم ناك امو
 ع

 رفعج ابا نيضغت الف

 ىبوحش نم ىريف انحش هل

 نورحاا دك 6 هيدا دنع © لن

 :لودب ىعدو سانلا ىرشتالو

 نوصملا ىسقت رس نع بجحيل

 نيقيلا نيع كتقدص .ىناف

 م

 ةماعلا سبل

 مك بيعأ اهيسبل معراو ارداس ةماعلا سبأ 5 روعلا

 «ةمدقملا فعمفلتللانيصحتسسلا ةءاصانأ ا« ىنبه» .هل الوقف

 0س
 بيشلا

 ا ءااش . ّ ءتراك#اماذإايندلا دك نمو
 0 ؟اأذع -_اراةص تدءاذإ- روما

 ع

 مهاد الا نو ود ن.“ هلأ زا ىيهاشا فتن شامنلاب تمراذإ

 ع 0

 ىندارا رغب 6 ىوهااأم فدناق

 ىحئاسم م وحن ىثامنم غو ر

 مغار ىفناو « ىلفا ام كرتاو

 مجاو' تاءلاط ىنيعل نهو



 م الءالابس

469 
 دئادشلا عمن

 امر. دع نإو ءامغامب تدفأ ةبكشنب لاجرلا ريداقتم تفرع

 امنخ» ىرارتغاو ىلهج دسب مكي 2 ىتربخ  سانلا ايأىرسلىنافك

 (ظعم سيل نم مااظعانم فيلاكت املاظ ىلق تانحام لاط الأ

 امعنم لاز امو ءىدشر ام, ىنارأ .ةنحمب هلالا ىنع ابطح دقف

)( 
 ءاحه

 ىقييبلا ميهاربا

 ىثارا ةوشرتوملا لبي نا ىتارفا ىقببا, جحرئال

 ىثم البق تعرضت الم ىئفطت تلح مْ ىنتم رْضأ

 شايغا :تحن تلحرت اله هحضاف حايصلاو  ابراهإ

 شاورق ليخ كتاظأ ىتح هتفذحاي ىلا كرم مل

 ششارفإ تاذب تسيل ءاجه ىلا حارما نم الهج تلأو
 ساما, اهلارأد نم ةلأوم هيث ”يتافك

 00( شارعأ رح تيفال« لت _ةنست 9 كح و-حارملا تلأزأأ

 شادخ ريغ د_سأالا نم ش ارق ةراثت | ىلا شدخ كاعد

 شاشخ باضغا ءةمازخ ىلع ءاجبلابمسكلا كبضغأ

 هتبقر عت د هياع ءاعدلا ىنمملاو قنملا قورع )020(



 هد #52 ب

 تكرت ىتلا كس رعىلع ب ضغاذ

 اهب تيلص ىتلا ىرات رضام

 قىيواه تششحامف_تنك ل ه

 تقرخ ةرافك الا تنك مأ

 تردب رداوب ابتاجاعف

 اهب بابعلا سما تحبصأو

 هب رضأ امو ءارابج تحاط

 هتضاغا نع رحبلا اماحاع

 ال كنا كارأ لمع كغ

 #2 ا

 ىنمتشت ىئكيباي تنأأ

 8 رهام ت رهاع ىتلا نبااب

 أهرخام قرخو « ىلز' ءاطمش

 همسن اذا -اهاف ناك

 املبشم التت كرت
. ٠ 

 همس اخ ىمرا

 ايترجأ نوكمت نأ اهتينم
 ابمهساب

 شافن لكل أعمع كض رغ

 ىثاغلاك شا رف نم(ابتسا) نبي

 شاشب ريغ نابضغ جاوم نم

 شادلا ةبعل ء هنم ةمل ىف

 شاكناب هلا الو « ٌَُس

 شاشغاىأ ء« تغلاف( ) تفلاب
 - 5 م

 شاشغ ريغ لقعلاو فلغت

 شانارم ريغ ترطدقا_كيو

 شاعرإ دعو تيشم دعا

 ماعلا لك . 00
 شافخ فأا 4ه.ف ششعم

 شارك | ثورف هيف طاست

 (؟) شاحنم ريغ دولا ىلإوهو

 شاشااب ةأمرأا ىم رك ايمر

 شابين مدكو صاب 5

 شامك | (ابتسا) كصب 6 - ةكراب ىهو - لحفل 00

 قاسنم ريغوا عمتى ريغ (؟) قرغلا )١(



 ل #04

 شانك ثحم شبك حط همجارت ىف شبكلا أك

 اوزاليلس(١) شوزناع:ف امارجا ىقهيباا لك 1 م

 ع

 شاجنو دوهم ن< كيهان 9 هتءعانعأام : ةنع ىئاسأي

 ىثاح اهوشحمن ىرغيل تع:غ نإ شجن و؛هءالوح دوقي

 شارف سخأ واغ لكل -هشرفي تيب ىغ شارف

 . نايا

 شاع نمو هل ميدن نءمك لجر نم ىقبيبلا مرك-أام
 ىثاح الو « هل عارم ريغ 2 هترضحم .هءالوح 1

 شادك لاح دعب ةكلمم هل تبهو دقو ؛ ىنمحمسأ

 شايرإ ريخ هوشارف هيتثب كولملا ةيحص هتيدك

 شابوأ بلك ناك امناو 2بجن ةداسل اسيلج ىعضأ
 شاتنمرمث تشئناف «طق اسلا هدلاو لومحخ نه هتثتناو

 ىثاحفإ حبق نمال ءهأبإ ىتموافم نم هللا رففتسأ

6# 

 هله تودغأ سأرل أدق

 شاحف لك راتما كرع ن“ 6 عذق ىف غلبلا ند_ددحال

 ىثافأ هلق كيزاخغ سس - 4 كامر اذا - هانالو

 مغ ديع )١(



 ب و .فاد

 ةنماضكاه(١) شوكلا ملصأأب

 ام راهنلا للج ول ءاعاش

 .اهداخم ةقوشعم ءاهوش

 ابعمت لازنال ةلومح

 هب تمذص اذا ءاحه ابف

 اهمسيم بلع هجولا ىف حولي

 .هظفلت لطظت ءاثنك ال

 ىلع ديزت الف « وجبتف « ىجبت

 + ولابكئاجهىفرعشلانم ىتأ
 ىلع كاجه نمل نوع تنأف

 نماوك | ملصو ف وأا عدج

 شاطغاب هثوض نم لدب

 شاق ر شؤفرو .-اظيفح افذح

 ىذثام نمو دشنم بكار نم

 شارطا ىأ كفنذأ ّش رطأ

 شان شقن رخصلا تثأ ام

 شايم(؟)شيمءاقرخ .طياخم
 شاخرفرذهو لبج فيشكن

 شاخوأشخوتن 06 شد

 شامخ لكل رفط كفن

 شاطعا ريغ دادزا امف ءالانم جاجأالا نج آلا براشك

 بكن ودفع ىف تان ٠١ كافطأ

 ىيفاع لمو ىوفع جم نم

 - مهليو - نوشراحلا شرح ام

 نفس ىف مالظلا منج باسني

 هفحازم ىدا فرحس هل

 هراظنم بائولا لبق شهد

 ضعبب هضع طلاخ فوصلا شام(؟)نذالا )١(

0# 

 شاطب ةامالاب لئاص نم

 شاحاب امبنم همتمأ

 شاين مدا ناوعفا نم

 شاشن رعشمملا هداج نم

 شاشك شيشك هنم بيحب

 شاهدا ىأ مسا هثنثو
 00021 ا

 لذرلا وأءيدرلا (م)



 دلال يس

 - هتشهن كذع  هأبأت رطع

 م نولهاحلا هتتيلف

 لجر ىتنأ سانا ملعبلو

 خلا ىتاو غأب عارص

 :ىنلهاجل نع ىلهج فصعإ
 )او قعاوصلا رطمتسم رطمأ

 شاشرا دعب توملا نم البو
 رع ص

 شارح باّض ىعافالا سول

 شاعت دح )م رح لا رثاعلل

 شايط ريم ىملح نإو

 شاشط رش بال اه ثيع



)00 
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 ىح نبا ىلع در

 مانآدل ثحلاو ء تمقأ
 ماقلاو ءثشملا هل نع
 مايصلا كل ضارام كنأ

 مار.عهل اجرف الو ءافرط

 ماسح هفيس ةءاناسا الو

 ماثآلاو باذكتلا هتداع

 مارك الاولالجالاكبجول
 ماظعالاو ليجبتلاو «كاذ نع

8 

 ماحتقا هرب سى نم كيدفي

 ماسجللا هبرغ فكفكي ملام

 ع

 ماوالاو عوبجلا كاوس ضار
 مالسسالاو ناعالا كضار

 مامألا و اصلا دلولاو

 ماكحالا اهرسيأ «ةنضاير



 لس *ءمبادس

 ماوق الاو تادالللا كءوأ

 مالحأ م كالمأ بادا

 ماقسالاو ؛ءاودالا اهب ىفشن

 ماظعلا مينا تيدص ال

000 

 ذآ لب
 ما رك هقا رعأ دعو

 ماك الا كمزلن نأ لبق نم

 « مالغاب »: سانلا ليق لبقو

 ماطفلا كل نأ ذم _- تمطف

 ماث آلا هعبتل ام لك نم

 مامذ الوعدصقلا ىف ريست

 ماطخ الوءدصقلا كمزاب

3-5 

 ماوألا كمول ىف ىدتعا اذا

 ماذلا ايعأف ءماذلا اولواحو

 «مالظ هلامل ٌؤرما» اولاق

#3 



 كك 0 (١ كلا

 ماشتحا كبام4سيع كلذ

 ماتتك اه. كف الوعهنم

 ماضتي كللام لاز ال

 مارال كنم زعلظ ىف

 مارحلا كل رهشلا ركشيس

 مافطلا هرهامل - كنأ

 ماثالا ههحو -(2-ىق |( تحباو

 ماوقآ هقح | مظعي ماو

 مادقإ انخلاب هيلع مي

 مانأ مهلبج نم مهن اك

 ماتخ مره وفأ ىلع سهل

 مامذ مهدنع فيضل الو

 ماس ىف كنم هبا شب

 ماممق دجام« ايحلا قاط

 ماهغلا 4ل قل سلا سمار صيب ا

 مامهم هته ةماس

 (يمورلا نبا - )٠



 دبا ءادس

 ماعطلا ال «ماعطالا هتضرع

 ماطحلا ال ؛ةمكملا هَ وقو

 ماتب الا هراد ىنان> عرب

 مايعلا عاوحلا تابمالاو

 ماصقتا . املام قدص ةورع

 ماصتعا أب فوبلم لكل

 ماهتسم 2فردسعلاب ميدتم

 مامه هب لامن ريخال

 ماستبا منطصا ام اذا هل

 ماعتاالاو  لوطلاه نم دوم

 مال الا هملإل اف دلح

 ماوق هل ماوصءهللا ىف

 ماسلا و نب اللا هب رتعال

 مارحا هلءاشحف لك نم

 ماما هل دشرلاو لازام

 مادقالا تلزاز اذا تبث

 ماجر هل هللا ةجحم



 د #1

 ماصخلا سم ام ذا - قدصا

 ظ 200

 مالكلا لب «كيفام نفل

 مالسلاو ةبطخلا تبتاو

)0( 
 و وو هر اعاتم

 (ىمورلا نبال ىرخالاو ساونلا ى ال نيسوق نيب تلا تايبالا

 هه

 ةدحيوسارتا

! 

 :ء بارت" ىف هجوبرابأ )

 ىف مزحبرايو)

 كلامه نباو كلاه ىح لك الأ /

20 

 اهاهأ ةينذلا ايدلا مدعت امو

 كلاه دف كلاه اهؤذ عرب

 .اهتنكساماذا_ايندلا دسحن الف

 تفشكت بيبلايندلا نحتمااذا )
3 

 كت دنت

 الام اهاخأ ءاياد ترم ىتم

 ' ع

 ( قيفر بارتلا ف نس>بررايو
0-3 

 (ىقينز بارتلا فق ىاربرانو

 (قبرعنيكللابلا ف سنوذو

 قيدس للا ىناد لزنم ىلا

3 

 قيرحناخدوا قيرح ظاوش

 ب رش مم قارف ىحشف

 قيرط رغ كايد ايف ءارارق

 (قيدص ناي# 8 ودع نع 3

0-3 

 قب رغربغ هتورا نإو_سيلف
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 قيضع اباهأ ىذأت, الو اهلالظ لوزيال .«رادب كيلع
 ةفانإ هاضر ىضارأا غلب أمف

 ( مك(

 )١( بددالا قح

 1 ركلا ىذل مزال بيدالا قح

 لظ دقف ء هقح ىمات ناف
 مد ملا ىنعا لزب مل هار امأ

 مسحلاو ل روط -ق رعس 0 بدالاب

 مجع نمو برع نم أيل تسم

 متخب بسك لك نع افرحنم

 / صخش ىف ماقام اذا ىتح

 ملا ولعت ءةميق كن بدأ نم

 مي مو امان للا تاب

 موح صاوغو«قانرا قاف

 لظلا تحن ه ركف ىرع تاب لب

 م رلا رشن نم نسحأ حب

 5 فيض دراط ءاقش ٠ نم وأ

 مآقالقا دعب وده نم وأ

 مساقلا ابطاخم اهلاق ()

 قرب هادصىداصلا عمن الو



7 

 مظتنم باق لكنم ابنك

 مرتخحم تسيلو ءرهدلا مرت

 ممن ىذ مرك ىلع الوم

 ميشللا دوم# دهاشلا نسح سس <

 معبلا حامط ُه رظناا ضفخنم

 ميسلا ىلاغلا هرهود نك< هداج

 مرحلا كلن هل ىعرت نأ لمأي

 مدقلا كلت ىننلاب باث نأو



 ( مسم)

 36 جب أفيط

 افاط ام كا رك ذ نعو«لاألا فاط

 ب رك ذ و 2 أمحف ىنا رر فيط

 اكلخ ام نب دخ ا”رواح نانيع

 هاسأخ ىل تددأف 3 ملأ مكو

 يللا“ ع 1 ٠ ٠

 ةلده.© تانعاو ندع نامر

 ةعبللا بانعلا ىج و 5 أو

 ءاو -
 3 ىرت فيض ند كفشَت

 تدحوناو- اءاقعأ حرب أوه ورق

 ٠ 5 ل

 ,قىءء.سصدو لي وق ىيع ركأ

 ةيقع ل نيعأل 6 رق قى راح ا

 انا هو ِء

 هدرا ا 2 داق ر ورد دج وقل بدع |

 تنيلتجاف ففرالا مانو ريوضلا به

 هتروز مونلا لايحف هتيفاص

 _هيسارم ىقلا دق ليللاو_ كافاو

 لا ردزلا موجالاك هعيش 8

 صيبا امل ءاقك ال الح نيسك

 افاض قراط فيط مرك أ ناكف

 اناحنأ حافتلا»و ضغلا سجرلااب

 افارتإ رغلا هاريءاقش الإ

 افانصأ ناحيرلاو هكاوفلا نم

 افافر حارلا ىقسي

 اذاسأتو اراك دنت عدوملا باق

 افاطقأ

 فالكم

 اذال_-ا ضيملا قاذ٠ سوفنلا هنم

 افافش ءاللاب

 افارذ نيدملا

 افايطا نبات ركذ ]: مل ىلب

 افاجام لاط اروز ؛مونلاو كاركذ

 افاص ول ءهنلإ قح كلذ ناكو

 افإاو ولو قاولاب سبل نه لايخ

 افالأو اهايشأ ردبلاب نقدحأ

 افاسكأ نسحلاب امفسك ٠ اذ اةاسح

 ا'اوحقاو

 ع

 . نايخ نإو -افمادق ناب 5

 املا ديم ءرو ورح هلا ن<

 ف ددخم أعمد



 حل 57١65

 ع

 - هرخآف نسبلا ذا_ردلاب نومش

2 

 ةأجر» نالي

 ةرطاع فاوف الا لاح

 تفطع تابقا نا ةلودم لك نم

 افادسا رغ

 ق نسمو

 اهعبشل قاملاا ان رش تأ ول ناو

 ةمم هتحا نم دنع لك نا ول

 ةيداص هللا ىّتلت ءافيه نكل

 هب رقملاو ىناوثلا مك اب

 نوعسا عم نيلتأف اوقع كلملاب

2 

 هنابص نم ىناوغلاب قتاسأب

 ىعص نيتيقال أذ َْى ا وللا نه

 اهتاصم تبقال اذا - فويسلا لثم
 05 ع

 سا 4 ا لو نسح انئضرا

 ما و نم راسا ام نع نا _ . اع *عاملت

 1 .٠ . .٠ ٠

 الط هي رداغ ىدلل ىن | و

0 5 5 0 

 ه4 >حص2.و نا ولا يلف نمعسا

 ردلا ناكو ارد نك لب افادصأ

 افانك قاف آلا ىلءقام لبإللاو
 افادسا ناجح ءاضو هوحو لع

 انآ وفأ ص و را نسيل .نرتاخف

 افاطعا سانلا بولت نم اهفاطعا

 افادرا

 اماثلا للا قدصل افاشراو

 افأ بم «نمرح ىلا ءامدلا ىلا

 اذاصما 85 ءار هش ىأر أمؤ

 افاعسا نيدحم ىل َّط ىربال نأ

 افاصو تفداص ك6 نع

 افاطخاو افارساو ادص

 لئاس

 تقال
 افاهراو ءابماو ادح تنقال

 اذالخاو ااطم 8 :طخسأو « فاص

 نفححأو 6 أوز افادحا تايلالاب

٠ ١ .٠ 

 افاصوأ تنسحأ ناو «فبأ "د

 افاد 57 ا 3 دا ةأندأ :ءأأ تقئدأ

- 

 نيعاو



 مروا

 نيايندرل

 هككش «ىاومد ىفىل ابذكمأب

 هرهاوظ نم ىفوأ بحلا :رطاوب

 انتويص نمض دق ةمح الل ام

 اسرخ الزنءاروطو .ءامامح اروط

 انقرطي مونلا مرح نمااقراطوأ

 تحرب أ يتلا نينح نم ةنح وأ

 انرك ديو ءاوحش انل دجبلك

 نين

 مه ىخا قوزرأ

 سانلا

 نيجعتال

 ءربو الب ءارعا قلااخف
 ةعد ىف زعلا لهأ فرعا تازام

 ترفك دق ماعنالا هذه ىرت امأ

 هب را دسم ا ىفشإ م زحمل اخ ا ىفكي

 افاكوهنم "البو عمدلا

 افاتحاام ءادلارشو -تداع م

 افاتهو انيكس ةبانالا دع

 رهو نا

 افازفز حاوراالا هب مجر' ملام
 افاطخ ىلق'ا ءازمل اقراب وأ

 افاعشاو احاربأ بصلل جيت

 انالا نازحالا انحتيف ءافلا

 افا رط ىأرلاليصأ ىلطخت اظح

 افالكسيكلا لهاو « نوفاك« ال

 افافنخ قافخالاب مواست اف

 افانجأ مكحلا دنع هنم ىرت ال نم



 دس ”١ال

 هنا

 نءزلا نمىوكشو«ىرتحبلا ىلع هيضغ

 هيلع ىرتحبلا هعدقت ىلع ىتاطقابلا هللا دبع ابأ تاعي ابلاق

 لسر ىلع اظءوف وأ « ظءعولاءمسف 2 بمصلاب سيلا« تلبس دل « ىرمعل

 ل
 لسءملا الو ءاش الا ريغ «هّقساوب 00تمس ىذلا م ركسلا سرغلا نمنكلو

 ةباامجان نم سيل دو ةيزر -اهمساك ةهافسلاو  ىدنع تابسأ

 لبسااو قاملاىفبذعلا ءافصلاءامب هستزر دو هللا ليبس ىفالأ

 ل-:ةلانمىهدأو: ىولسبلانم رمأ امتد حو ء« راملا تمعطت اداف

 نيني

 لضفالو ريل ىعري نم سانلانم اهقال سانلا ابأ ىنارأ الالأ
 لمعاذزاك ناو «ىوشتاذ ناكناو 2 هئارث ريغل الخ اعافعم الو

 لدعلانم بات ماكح الا داق اذإ هناطلخ ىلع الردع دعاوملو

 لدعلاىلعىرشيو ءاروجمهعسويو 2 هريغ روج نم رارحالا ىلع حوش
 لسهمجلانع لاع هاحلانمنكلو 2 هترذع « لبج هاحلا نم ساسولف

 نا

 لذلابوأ كنم رملاب ةقت ىلع ابتني هلالادبع ابأ كيلا

 لبمىلع تيشم« الهم» ىل تلق زاف ارم اًداش لالدالا عم تيرج

 لزه الو لظب تسيل « اهب م وقأ ةلاقم رمل دبال ىننكلو

 لهالاو للملا ىلع امدق 4 راو هترفاعصاو هتيفصأ ىذلا تسلا



 ل ماطملدس

 ىلا هل ء . ع ع
 لحلا ىف مراد تثعرما دقو ىلادف ”ة”رخداو هتاما ىذلا تيرسآأا

 لصفلا كلذ نع لح تتاح 8 دخو هاك سئولاو سخيلا ثبدح زواع

 . 8 . ع 1 2 1 33

 لدنلا طقاسلا جس 2-2 رس رخأف أمماد َّك ها لثما مأ ثدحا
 الا ا . 3 7

 لفحلا كلذ ىفءاوسلا ةءوسلاما اوعدهل الازود «نيعلا ةاذتنك |

 لخالا رهوحج ق تفنص لقو 4 ءاوس هلأ ا و ىس رغم ىلا ناك أ

 لصن الو ح0: ماك ما ناكزاو 2بحاص عرصلل ىكم بحاهالأ

 لعنلا نم لذأ تحض ده ىهابف ىتحفصل نوثئاصلا ىنعنبأ الأ

 لبقلاو دمَبلا وظفاخ ىنم نيأالا مهعينص نوظفاحلا ىنع. نبأ الأ

 لز الاو نوهلا نم ىنيع ىرتام ىلا اهرد دال مانالا ىف تضفأأ
 كأي ٠أاع
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 1 ١لن ع 35

 لصخلا أرما ىثغتال سءانم  امناذ هلالادبع ابا  ظمت

 0 8 9 3 . ' ِّء

 3 .٠ 1 و . 0 6 نيل

 لتخ الو 5-3 تما م قد قام ا اخ لإ قوس تبدد نت كاذاعو

 . 0 ٍِء . 0

 لافلا فو 3 أر وط ضهالاق هلاو 9 ال دع ود تاس | 1 اهملاو انا لأ

 لكالا يف مااببلاو ءاوس نمثو هلمفو ليما راثاب اتلضف

 لكشلا ىلع قح لكشالامأ /مكيدل  ةءرح ساتلا ىلع انذاتاامأ

 ليتلاو ىلدلا نع انوداذ ىلاا ةمانذ ىكتلتلاب ىكاشتللامأ

 لذع نءكاش حو« ىلق ن< كاشاحو ظعاو هيما لاثمالا تىال ثب رص

5-0 
3 

 لش الايو سبب رحأ اب ىكت ل“ ناو ةاتك 5 05 لعب نم أنءمحتو
0-8 



 | واوا

 نأ رت ملا

 لثم ىلع هاحات تازامو

 ليل نبا ىدا ردغلا

 ىرأ و

 هلهأ تنأ اع الارذتعمت الو

 هياتد كيلا ىدهأ ع مكو

 مكيف لفطلا ددؤسلا اع كاذك

 لحر د نك دقو ليخ د ناك دقو

 ليتل نكس نع هللا كاد تكتف

3 

 لص“ نم بون موعرت ن اصا نم تؤئهكوعرذ نم تل

 انت ند

 كش هللا ىلإ

 ىرتصحإلل مكواتت
 مك ال مق 5 :١ عال ملق ناف

 داما مكيف هل تراسا

 مكدو و
 ا

 هاضف قحلاب

 املثم

 ام وقرعت

 هناكو حد مكه هج ملا

 هدعوو ءاحبلا رورتع مك اجه

 عداو وهو هل ىرحا ىذلا لاف

 4 0 مك اده نأ ءاده ناكف

 كل يك مكيف هتضراعف

 . . 31 ار
 هلها وه ىذلا ىنوعافكفم

 هةديج دا ىدلا هوو أذاكو

0 

 ء
 للا لشانلاو هاحلاب هتاناكف

<4 ٠ 31 ٠ ٠ 

 لبكل هيبه ى وهو هار فيكف

 ع

 لحضص لوهنم ىافو رعملا نم ىلاو

 ةأانحامكل ي ىحدمو

 لحالا لسع نم لحالا غيدلل مف

 ليما نمل | وهاش

35 

 م لما ةئتسم قحلا لق لمح

 لدم اكثكتلااموءىرخالاةلملا لب

 ىلمنلا س عاملا ىفىرسأ : دحلا ايش

 ليذلاو جاعلاب ءانسحلا ةياحامو

 لجسلا ةأ.> مك اًمسأ دقو نوصم

 مكس شيلأ

 22 دح تاش

 لغشلاب هياغ هرامشا

 سعت 0 لادصو أ

 لدألاو ضفر أ|و نامرحع ااومنما ن .

 ءاا | ٠

 لصولاو فاعم'اوناحالاو را ربلا نم



5 

 لطبلاو قعاوصلا نيب اوقرفت ملف مكنء قءاوصلا تافطاف# تلطه
 لزغلاومكحلاسوكمملا لزتملاامو ةطخ سك اع قرف متقرف دق ىلإ

3 

 لحض لبنم ففوردملا نم ىنأ»و رخاز ىرحي نأ وكشأ هللايلا
 لبولاو دوحلا مقوم نع هفطنمو 2 هءأ١ تنص «هتوق ىبحو فكاوالو

 لذرلاب انأامو ءالذر ىتودعي مهارأ سانأ نم ىبفت تيفعأو

 لضنلا كلذ ىف ناظح مبل ناكل هتاضن ول ءىرما نود ىتومربو

 لمرلا ةدع اهدادمأ «مهضارع ال ةبامحو « مهرك ذ ىلاعي يدم

 لقت الو ضرق باب فهضعالو 2بسحاصل ىريحبلا د 6 كلاذ امو

 لحف ىلعمويب تاذ لحف لاص ناو 2هبلثو ىرتحبلا بصق ىنامو

 لغبلا الو نيحبلاب هفانأامو 2 اصلخم رعشلا ىفقّملاب هل تدبش

 ()لطتاب سيلالساجل ىنإو هتلع فاللاجاع كذالأ

 لشكل نمى وعمو؛ ىوعم هل ثخى رأ هتءرحو هلا ا نكل و

 نكيطشنن

 لبنلا ةبحاص دادةب لب ءضرالا لب اهلهأو كبلس ىتركنأ دقل

 لسعو ىف ناكناو «ىفاصنإ نمأهل 2 ىرأالو  ىلظ نمأ ىتبدصل ىرأ

 ليع داج ىلا ىوا ؤرما ىناف ةئاءدب ٌورما ىنمررتني الف

 لصفلاو لّمصلا نم هيف ىذلاىفو هني لقص تحن ءلصف فيلا ىفو

 بارشلا ةراثخ )١(



 هال امال د

 لثب ةمزع نعرأ

 ٠ ٠ امي ع 2

 لحكو ذو حاجس ود باتع لكو مكب انع ىئىث ىئطنم ىلا و رمأ

 ء م ٠ ٠ أ ٠ ٠ ُك ٠

 لالا نم فر نأ اهوردعافالا ىتءاعن تفزو 2« تعح ىبريع نمو
1 ' 

 لقصلا:(0)ثدوح(١)ماصعصلاعبط اذإ هناف ءءاخالا ىلقص اوركسنت الو
 لحسنموريرم نم لاح لك ىلع مكوخأ ىنافمكف لقأامبمو

 ىلحتسع ىب ذلا م>ال أ امو لك 1 ثييخلا محال نأ امو

 لعب ىلإال ؛ هد.>و ىقزر هللا ىلا امناو_ىنود-تزرلا زا مك ىلا

 لعبلا نع ىكرتف ء لعب ىنرجمف 2 ةرضب امدقتاجوزال تنك امو

 ٌْ لج( أدصلا هالع 000(



0 

) 
0 

 وسمىللا ءاجحه

 ةمبسأب هتيتك ٠ ففصت | واص

0 

 (معوب

 ةيهاتعلا فأن ده

 امهام اورظناو )م اعمتحا اذإ

 أمهأ_:ئءم قفا وس هأثعم

 غ2

 ىطحقلا كلاخ ءاحه

 مد كالخو «هدلاخ » لق

 ان شلاو ءاملق راعلا

 انأ

 اقرلا

 5 ريس سادملا

 4ع َى 1 هلأ

 ىنوءد اموي تنك ناىلع تمدن م - .٠
3 

 صصخأ كباب تيتع ذإ : كتفاظ

 ىحلافتكشناو:ىرذعا#تةشزاف 36

 ةعجر ةع ركلا سفنللو « تمول

 اال سلحأ مصل

 1 لاخ دلال

 محال دشتحا اذإ - ىزخم

5-2 
 ص

1-8 
 ل

 ءو ر

 محأ ىناف 6ع

 مدنا كتبحأ ىلأ لع ىبقو

 مرسم ةءورم ا نأ ىر تناو

 مولا َْى | ريع 4 ملم ض كاك

 ماركس مث + نونسملا ]خا ىلإ



 د ب

 («:؟)

 ىنولصي ملف مهتحدم

 ىعلخ مكدر امإو - باوثلاامإ - مبةحدمذإ - ىنومرحيلا الل لق

 ىعرض نم تيدبأامب ىلع اراع مكل ىدنلا ىفاينذ نك هللا

 ىعذق هلا م مولي الف 2 نيستاخاا ىلع ميا

 ىاحل لادرمد : درا 1 اطممسوذكملابذاكلال اة ب 2 ىكمؤا سائلا بر 1 لتاقال

 ىعدب "م هتشو ادغ نرثكتا ىعدب مكسح دم ىف تراكم نثل امأ

 3 د

 دن

 ىعاممنم لنرعرأا ىلا مهاعج ا مكشح مذلاو 6 مك دمح ىبا

 م 2 .٠ .٠ 5 78 ' .٠ .٠ ء

 ىعرام نلاح اذه 4 بدالا ىح مكسخب مسحأف ىلومّيدا

 و .٠ 5 _ .٠ 5 َ 0 3 .٠ 024

 ىعردزم ثبخ نم لب « ىعاردزا دنع مكعب رثبخ ىرذب ءوسنمءاجام



 وز نايا حج

)5 

 (1) ىلع نب ديز نب نيسح نب رمت نب ىبحب نيسحلا ىلأ
 جوعأ و مهتم « ىتش نامي رط جبن كيحب ىأ رظناف كمامأ

 اوجتراوأءاوشخافءّللالوسرل آب مك ريرض لاط سانلا اذهبأالأ

 جرضم ءامدلاب ىكز ليتت دمع ىنلل ناوأ لكأ

 جري داك دق“ هللا نيدهّلف ةمئأ رش نيدلا هيف نوميبت

 يحل لئابحلا فمك وجحامللو 2« ةنتف لئابح ىف ملوجملا دل

2 

 جرف -ليلق امه مكاولبل 2 ةمكواشسانلا لك ايمك؟ىفطصملا ىف

 3 رحاب هبر نم فئاخالو 1 هس  قح عا ر مويفامأ

 ف هللا باتك نأك مكيف هللا لزنأم اوبمتع دق

 هبيصن مكنم هاسنأ نم باخالأ

 همس#ه ساو

 م ه0

 جرب زو ليلك اندلا نم م

 ناين

 جرف ءاسلا حياصم ءىشت مكديرش نيسحلاب ىنكلا دعبأ

 جسنتو عومدلابارسسا حسحست هلالو هيلع ال « .انيلعوانل

 (0) جف خم شيع دلخلانانج ىفهلا هلر دنع ازئاف ىكيل ا فيكو

 ءزجل | ىلا عجرا 6 ةعيشلا نمىمورلا نبا نا لع اهب اوادتسا ىنأ ةديصقلاىههذه()

 عماو(؟) - (ةذووم) ص نارفغلا ةلاسر نم يناثلا



 مل ؟؟ق اس

 سام همقب مل اماّتم ماقو ةتيصو ءانس ايندلا ىف لان دقو

 جوزم نانخلا ىفءىحهللاىدل هنافءاشدل ايح نكيال ناف

 سانت ابلاثمأ هلاثمأب ةيامحع فثكل هجرت انكو

 لفأو ىلعأ للاوءهب زانق هين نباف شرملاوذ انمهاف

 يبن ةننملا درو اهب مؤيا | هت . لهأ نم طار فلا ىشمو:ىغم

 (0)ج رؤمعوسبلا ىف ىلبق لاق 5 2()هرك ذب ىنو وْ /مهالءتحبصأف
 جيهأوجشللوجشلاوءهجاه ! ىلإ مييلع هيلاسأ ىف ىنان وهالو
 جسوعو لايس ىنافجأ نطبت امن اك ىلللا مان اذا تميأ
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 سضنق داؤفلا اهاوكم رشا ةفيا كاركاذل ىثيا ىلعلا يأ
 !جنتكيلا رمتحضأءاهءاذقأو اهءالج نويعلا كنءارت نيحأ

 ججونت 3 ىناللا كنتساع ىد رلاكب ءادفلاتافزاو  ىسفنب

 ةجربتت اهباوثأآ ىف حبصتق ةئيز كدب ضرألا دجتستنإ

 سجس لظلانمدودهمو ؛كيلع ةمرو حورو ناحيرو مالس

 املا ناوحقالا هيلع فري هراج تنأ ىذا عاقلا حرب الو

 جراي كسم ربيط نمجرأ ىوس ةصحم درت الأ ىفسأاي و

 !مسزمت كلذلبق تناكوءتيوث امدعب مثالا حاناما الأ

 نيا طين ايل

 رغم(9) هرك ذب ىنوسنا 51

 -١8( ىمورلا نبا )



 اعومد نا نيملاكيلا مذأ

 اهيورغ نمتفكفك ول_اهدمحأ و

 امنا «نيملافست نأ اكسبلا سيلو

 همدب كسيلع
 5 كك

 ىيع ى 4 عا

  هءاذ بلعلا نقدي نا ىلا ىناف

 ىلع ءافع

 هوت نيح « نزحلا راثب ىعادت

 جملي نزلا جبعال تاخو ؛ كيلع

 طولا ءاكبلا نبأ اكبلا رحأ

 !مسردم سماورلا لايذ ال تنأو

 جوح ال «نيفدلا ءادلا ىناتتيل

 ع نيل أصلل ام سلف

2 

. 

 الا

 نأءطا ىسمأ مكلكأ

 مكم ءرملا اسخملو اوةمشلا الق

 مكيبأ باتي اجيبلا د هش ولف

. 

 هموي لو رسثيكسملا ام ا

 هداهم

 ايراه دن را وأ ىناعلا دب ىطع ال

 هرج ىبثغي لاز ام هتكلو

 هنإ « نيأال اذ نع هب نيأو

 ىناك

 هلبق نطاوملا ىف ىلع بدك

 هم رع مسح ثللاك 4

 هشونت حامرلاو - هارا ىناك

 هداوسج نَء ىوه دا هارأ ىن اك

 6 7 9 رفنال ةمع مكيلع تاظأ

 جدنربلا هنم نوللا ناك هجوب

 يمت ليبخلاو ناعما ىقتلاةادغ

 جعبممل ملظلا عاقلاب دترا 3

 «جوهأ» له اوذلاق ّتح«برالاابش

 جس أوه ىذلا رمألا ةطخ ىلا

 جارح نييك للا هيقرعب هيلا

 جيجملا هيهدزيال هلابشأو
 حجر خم ثيح نم ندغلاوءنسح ىبب

 جاخنو ىلدن' ناطش الاكع راوش

 جحشملا نيبجلا بربلاب رفعو



 مد #«ةالا

 ىوه ذا ضرالا ىلا امسج هب سدي

 لل امرأ وطب ملو ىح مدر

 قم هش مكل تا

 35 أعط 8 5 و دين

 ةئيه ءوسلا

 مككلالضو

 3 1 نم سايعلا ىن | ونحأ

 مهيغو مكنم ءوسلا ةالو اولخو

 مجار قحلا مجري نأ مكل راظن

 3 ردتعءل ىرذعال نيح ىلع

 مكي نئاغضلا نآلا اوحقلت الف

 ةلاح نأ مقدص نال نثل؛ متررغ

 ارثاث سيغلا ىوطنمف مب لعل

 هتارفز نه ضرالا قيضنا رحم
 ظ ميش اذا

 امأاكف ءىحضلا سمش هضماوت

 ءامسلا

 تضر عا ف رطلاهضا رعأ ىف

 ةلحر -« نات نانكر

 ةلاسب

 هصي قربأ راصبإالاب

 ناب ةلوو هل

 ةرك اذا

 هند و

 هدو

 ةباج )١( ةفلتخم تاوصأ (0)

 32 ه هللا ىلا احور اب بنحو

 جمل لا نم ريدي ملو ادارط

 جبلأو ىرغأ ىغلاب مكل كاذو

 رديف ّح :م رورغملا جردتسيو

 .اوج رشأو«باب ءلاىفامىلعاوكوأو

 اوجأ ثيحاوقرغي ن 1 مه رحأذ

 اوجش' اكاوجشتفءاموي هلهأ ىلا
 جرخم هللا ةجح نم مكتلالو

 عتن'  مفاوللا نأ « مهنيبو

 جرخأنانول رهدلاو ءمكل مود

 وم ليالا فيصلاو«مكل ومسيس

 جم زهوشوحولا ىفن.(١)لجزدل

 جمحلا نوعيطسب ال قراوب

 جوتي هضارعأ ىف رحبلا ىري
 جا رهف .ىفاوعلا ريطلا اهب مل

 جرحتف اهيف نيءلا راح ا رح

 جنواو دارحلا لاسراك ليخو

 جنعف ىلالا ىتشي اهلاثمأ
 وصال



 داعم دس

 .ةصاصخ مييف مقتل ايف «اونادت

 ةباحس ءاضفلا مهتمصح ولف

 مي تايمدمللا جاجزلا نك

 هحاللس نأ هوقال كلا دوب

 هند راصنأ هللا رأ“ كردف

 هءاضق ف قحلا ماما ىغقيو

 ةماقا دعب ىبسلا قفوخ نعظتو

 ةطخ رمل« ىحل ىف ناك دقو

 مكلبج ميت ىفشي مكلانه

 اهدعب ىلإ وت ىحصل مكتضخ

 .اا ةرغ اوداعال | هم

 3 3و ءاصامخ اوسع نأ قملا ىفأ

 كنا رحح ىف نيلات# نوشت

 مكديلوو « ىوضلا ىداب مهديلو

 مكع لتقلا ةفيج مهتملأ دقف

 منا رمسح مهتظك ىلالا ىسفنب

 جهر نيح ميليخ نع هسفي 1
 م رحدشا أهبصح مهيلع لاغل

 جرس يندر فارطأب ليت
 جامد و هيلع لاخاخ كلانه

 جرزخو نورخا سوأ هللو

 جدخ لماوحلا لك امو اما

 جدوه نبيلع ب رمضإ ل نباعظ

 تنم رماالل ناكول « ابتانو

 جدوت فيسلاب قانع الا تلظاذا

 جاْمهأو ماس مف نعال

 عجفار 5 رأ: انا ةلعش ىداعتي كَ مكن ىغب

 معمل ةنطب كوخأ داك

 ججرجرتت مكل انك أىطخلا لاقت

 جلدخ ماعلا ناير فيلا نم

 جابو ليبترا هيف عرشيو
 وح مزايحلا ىف ججاح موقلابو
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 اوجرشحو_تاملا لبق_اوزاعدقف



 اهيا

 جربدو ميس أمنم مكب الك مهروبقتراثتسا ىتحاوعن#ت و

 جعدأ رضخأ ضاحمالا برعلا نم لزب ملو « داوسلاب مهومتريغو

 يعل مورا نم ناولا ! مورلا ىن مكهوجو نير «فرز مكنكلو

 تكينكننت

 جيبلعملا الإ هللا  مكاكش الا ةهاع نيبمشابلاب نكست ل ن
 جيب نيبحلا رح ىلع تك مكنم ع رم ا حدد هيل نأ هن 5

 جاعأ مورأا رم اع هرواس -هشاشمت ئرءايصصلااذإ - ثيل

 () جعفأ وهو هت نم امل موكب ةئوط ءوسلا ةيس ف هنعطرف

 جيجدملا ى كلا توملل رنصنو 6 وكلم راض إ سايعلا ىب كاذل

 جولي ق ملا نع لوؤس. بذك ال مكنأو ءىذبك الإ ةهاع لبف

 د فئاكر الإ أوم زر الو اريح سلاحا طسو اوساجب الف

 د 6

 اوحافو تاحلاصلاب اوقبس نأو 2 اوثيضو اويبطب نأ الا هللا ىأ

 جزمي قنرلاب وفصلا ناف ءمهابأ موبأ ناكو مهنم متتك ناو

 تنك

 جانت حيررلا تمادام مئاضغب رهاطنءابواقلاىرغادما ىرمعل

 3 هلا تمعأ اج رأا را ةراتس | اثم هه دعا ةممد ع اودس ةهادسم 35

 ف ص

 !! ءاثرلا مام ُُق يد «شادفالا نع مج ٍِل ىمورلا نبا ىلا ىر الأ 0(



 مك 1

 جوب' بوأ لك نم ابجئاوب 2 تامحبرب نورج اول تأدبدقؤ
26 ْ 

 اوححاف وأعا وحصفأ مك اوسوودع هلهأ وىنملام ! |عصم

 جرم مو رلاو كركلا ءامدك مكل مييلعو 0 سايغ ىبب ءامد

 جمب كلذب المج كو وغو ةمكنم جرعلا وزاروعلااهكمس ىلب

 ينج نولعقلا ىف تانه نكلو مك ءايلوأ اأورصت نأ مكب امو

 جن و ىولت ءايشأتنمب دمل 2ةصرف نيهيرفلا ىف مكتنكم ا ولو

 جحش وأ جئاش ولاف مك ايل ونإو +« سرافرتو اءبنم متدقتسالنذإ

 وتم مككم كفن ال ىلايل مكر كذ- رهدلا دي م وبحذأى

2 َ 

 ميرم نآلا اهبابءتش قئاوب 2 فئامخل مكنم مالمالا ىلع قإو

 جيم دم دقعلا مكحتسو مهلبحو مكرمأسانلاك ردتس نام زها فو

20 

 دم هللا قيسي نأ !سعضم ىنب هرتو بلاط هللا ناف رانافن

 جاثتف «ءافشلاب مكنم رفظتس ايايلغ ملطأ د ة ابولق لعل
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 ()سنأس لجممى ءركذ |

 اهربظتل انليم اهب لقو اهبشتل انمإأب ذشنأ
 اه. رك اناسحا فال ابمعلا رشنب اًدايدذا غب و

 اهركشتف اهكيلوم ةمم ت11 ردامتزا عنصلا باج نم

 اهربطو انبر امرك ىف لالخ ىلع انودغ انإ
 اهركيف اهءاش ةوغنل الدم حوبصلاب انركأب

 اهركخم هل كلم روصق للح ىلا الثام انب جاع

 اهردقو ابناينب َداشو هتمكحم اهناقثا مكحا

 اهرّشنو اهداربأ كاغ اهلميررلا قد ضاير طسو

 اهرفصعو اهراوثا درو ميد هباصس نم اهداحو

 اهرؤو اهرانأ تّقشف اهلوادج الوحام قاسو
 اهرضنو انّثر امازَف اهناوجنم ءاملا تدنراف

 اهرص“ نم اًمطت ليجت -ابقور زازتها .طرقل_ىهف

 اهرسي رورسال ىتقتهحو 2-امترهز جابتباف ب امناك
 اهريحو ةرات امل راح امترهزا هبجو ادب اذإ

 اهرغرعو « ةميق اهاضفأ اهلى وقسلا نسح أ نمراتخاو
 رعشم ريش نويغ نب 2ابهذ نم سو.شلاب ًةرَعشم

 اهرصباف اند نماحل ىثني نمش اهررمحا ىف اهنأك
 عمتج ادقناكوهباريثو هماعطو هسا ايف فصوو دل * نب ني سها نب ما س حدم ىفابل قة )0(

 هدنعسا4+ا اذهىف ىرت>بلاووه



 اهمامأ

 هلوا دح نك رحبلا اهراعأ

 امل فيطملا رظانلا امنأك

 ةمح .ه ةكر
 رر

 أه راذنم كب را كلم عاب ر

 أهرمر

- 1 .5 -_ 

 ٠

 اهرضخا هامملا ر ْرَغ احا

 اهريكاو ةحبم ىذ لبا

 اهرشعت اهتسحىف كنتمل هقئالخ البث اهتاباقول

 نفع

 اهريكو ادهاج امهظع ةدئاع أعرسم ىلإ م

 ىلعسوفالا ةوهش ةفوفحم
3 0 

 اهراذنمكيرث ©« كصن نسسحا

36 3 

 دقو:بارششلا ىلا انينثا 7
ِ 

 ”ةدئاف تغأم

5-5 
 بحت نم
 اه ور تحنم نإ  ةئيقو

 رف هدم يف نسملا نم سمش
 رلجخ نم رمم تانجوفف

 ا ر هس اكل اهيلا ىعس

 هرداغتال هالعا هيشل

 :ابئياعو هءار نم لوك

 ىلع حال باهشلاك هفك ىف

 هنال ا ءاد

 اهرتملو انه#وىف كن 4

 اهرضحاف

 أه راؤذم و أبع وحس»م تضر

 أهرفصعم ام ن ولب تهاض

 أهرمد> عيب لأ درو ن اك

 اهركذ نيح هللا 7 |

 اه رزوم اهلشم ىو

 «! اهروص وهغاص نمنأحبس»

 اهرونف تحد 6م لي ءامظ



 سا ا دل

 اهرقف مات غب 3 اييئاوج ابدلا قرز نك
- 

 اهردك جج ازملاب تءرقوأ اهركغ ءاومال تزرع نا
 ع .-ء ٠ .٠

 م

 اه ردنعو اهادن امنع هره ع ار تن 3

 د دع

 اهرببتت تعم امنا تمام دق نويعلل ذل

 اهرضحف ارضاح انل نك 5 له وباغف 5 !ىقرسدأب

 اهرركو انس اهداعأ - انتءامك - املاس ىا اذا

 -اهربظأو ادب ذا_ هقالخا هتأدنام لكم نسحأ

 4 -. م 3
 اه ردح منال م سس و ه رسثأعم ىءسل 3 رك نم

 دع دع
 ىلا

 أهربدن فصام قرا نإ ةنلابم ةددم اهنإاه



 د ب ب

0) 

 لاثما كبط#تراسدقكبسف لاّمف زاكول تاقدق(١) نسحابا

 ”لاقلاو ليقلاونامرحلاوكوانع ةهباوثو هّتاق دفاع ميبصأو

 لاما ةراجملادايعل تسيلو افك اع ةراحملا رٌثلع تالظ

 ”لالض عماطملا عابتت رثكأو .بهذمرغىف(0)ليعامماوت بهذ

 لاحلا هل مودتزا ةنظهانمو 2هلاون لان نا ةرظ كاف

 لاضفاسانلاف لضفالىرتقاو 2 دسفم لامعا هلل ىرب كفأو

 لابقارجفلاكءارغنم حال دف ارصقاف « نوكي الام امين
 لاما نيقمحال ابيف قحي ةليل دبع ةيناملس تاب

 لاوحام ويلا مالح الل ناكنا و هلاحو ًيعدلا كيظاعتي الف

 لامسأ زملاو ءامسنلاو رمعلازم هبايثو .سبحم قي قاك
 هدا> نلك أ 6 حاسم الا هلئالغ

  ىثما ذإ_تاع.سملا كمل هيبه

 لالغاو طخس دايقأ هتيلحو

 لاخلخو راوس هنم هلع ديدح

 لاكن اوزان هسا دقو امذ

 ؛لاوغا منشلا هلامفا نم هتلاغو
 لاك أ ثئابخال « ىزاخملا هيب

 لامح رئابكلل «ىعاسملا ريصق

 هباهذ دع ليق_دق هب ”ىتاك

 ىلغا ىفء لاملاوءاملاءيضمىدرت»

 لود ةرع هللا وفع قاذ الف

 تي
 لاتخموك ولملا لاتغيسبصأ و  ىرولافضتساو«ءينلازاخو عاضأ

 حماطفنالا خماشعىئابمل

 1 يسوم مس نسما

 لبلب نبا ليعامساىنعب (؟) هسفن ىنعي )١(



 كات و نتا

 لامحا ثيناختاماحرالتسيلو 2هنوخ وع لاجرااءام هيديغتك

 لامحأ للجن ام هلاثزذا- ةرم لبحم ناك الخ نأ ولو

 لاتق ءرالل هللا ركمو ءابامع هركملودلاىذّللاركمقهرأف

 لامراو مهيلع ماتا 55 اس ةيبصو ءابسأ هةيكس حبصاو
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 لاب رغعاملا ميضذإ- ركدم الو ةلمرءالاتناخ نإ بجع او

 لاجدو 2000 لهو انريما نم ةطاخ ىجر ناكدقو

 لالبو ديلولا هنم انيثاوف ارجاؤم وا ءايتاك هارت انكو

 لائرزيءارذلا ليع هبىدوأف هنيح ناح ايلعث الا ناكا.و
 لاطراهاوثملاب ورشمو «عابت عدا هاو اي وطم محيصاف

 ظ3

 لافقأ « هللا هوجرتامزودلهو هدب رسلافءرسلاب سئتبنالو

 لا ومأدعولا ةلوطمملا كلاماو 2 ىرث نأ غابملا هللاو - كمل

 لا هيقلاب سانلا مهل باح س مهاحس ناف ؛ سهو ىنبىدأب

 لاطب نيللاو قفرلابمهنكلو ةدشو فسع لاطبأ اوقاخي و

 لاذجأ ىأرلاب نمطالمبتكلاو  انقلاىوذزامطلالاذجاب اوسيلو

 لاصوأ تبثتوءلاصوأ لصوت: اتلصم فيساوسمرلاب ال_ىأر لابو



 ةيدنطا

 م(

 ()دثالثلا تانيعب رالأ
 ٍيسلا نم نوعبرا ىل

 ىل سلو « ىلع لب ال

 ىلهل لديعام سبل وأ

 مم ٠ صعمنتم نو

2-0 

 ىكوق ىدلو ىرا اموا

 داولا نم نوعبراو « ن

 درفلاف « ىنم نابام

 ةددعلا نمباسحل اىدبا

 دب الا 8 لكلب رم ىنم

 كيج ىلا 6 ىنم

 ددب تالابح -البح

 دغل هلموا دول ريع ىلرورس ٠ رم مك

 دش 4 تار عن امزلا ىف كهل نأبو

 ع ْء تاو عا ع 1

 دهأ ناب كلاما اء راسا نأ بتئاجعلا *رمو

 دي

3# 

 ددملا تاليوط ىدص ل وعبرأ كاذف 4 اذعد

 ةهخف اف جيتا

 اذ/الا

 د
 ع

 دسج ىف حور لكق لت “ن ف ءاعئش

 ليق دقو ءادأو نودب رأو ةئص نودب رأ ىل .٠ هللا دبع نب هللا د-يع لاق 0(

 أ رعش يف تانيعب رالا هده عمجي نا بوح و 4 امود نيءب رأ جتا روصلا 2 ةؤعفتلا نا

 . ةديصقلا هذهىمورلا نبا *اشذا مثو « هتلفانا ىن اك



 ل ا« #س

 هوهل ىف ابك ارا
 ف

 القلا تانيعرالا ىف
 ىف

. 03 

 «راو«نيعبرأ مك

 نواك ىف
 ه-_

 و. 9 5 - ٠

 ظءاوم

 ع

 له اللا تزد دم داهم

2 

 دمعلا ىوذل ظءاوم ْث

ِ 5 

 (دق» لوقت 6 نيعبراو 6 ْن

 درا ىلا ىوفلا وددت

 دمصلادد_ح الا دداولل

 (؟57)

 )١( ىقارصنلا نسحلا وأ

 جونز هل
 نوعي ديتساأ له

 اداتع دعتسا و

 مهو ل 7 ملا ديسأب

 اع كديعا لمعجا

 ورحت ىف نءبطي ال
 اف ونأ لما تلز ال

 دن فلأ امدقم

 || لاهو ء«ىبحتو وبحت

 ر وصح

 و.
 لدعم ؤورهعغو م ارمع

 د وهو تلزو

 انف م

 كيسسسس هم دع# اها وس

 كف - اها وس

 دليثسم للعلا و

 دح تكدفر نءف

 دعض  ىل هللاف

 دجنو هن اك

 دن كالامو ء« هل

 دمو رح 2 رك



 سس اهالي نس

 دريت الو 6 اوقع ىلالللا ىدبأ كيطعت

 دع كام و ىلبن ,نريدسسح هلل | ةمع و

 - ع

 دكمسس ال كا رأ لامق ءاديع تغبسا
0 

 دعت 2 نم ضعبك َْى دج 6 0 | لاس ا

4 

 لحلالا لضف

 أسرغ ام اذإ 5 لخ لا ىنج ءاطبا ِ
 لا اشد

 اسرو ىللاعت اذآأ ةدومحُحخ هل ىّقع

 أسس هآوس دوغ اذإ -درهدلا لم عب

 اسرفلا ناكف 6 لضم )ا ىلا عرزلا عم ىرح



 عرس (1)

 ل ؟عؤبل

 (؟:5)

 رظتن ءىش ىا ٍإ سا رف نبااب

 ردت كارا نا الإ قس ١

 ريتعا  كاذ دنع  قاراناو

 رفتغأ ال ذإ  نارفغلا لأتف

 ن0

٠ 0 ِ 

 ركشت ذإ - تألمأا اعىل حر

 رفتفاف 6 رس نا تزحع نإو

 33 ء

 سسحو ىباجر باخ دفف « الوا

 (؛)رمشم بوطملاوءىقببلوقلاو



 ل46 تكلل
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 ةلزنم تيطعأ دف « | رخف «ورمعاب

 هكلام سائلا مامإ « ليف نانلل

 4 تعجف الءقدصم ووط رخكياع

 ايستكم تفداص؛هب امسكت يش

 هب تيدصح موطرخخ مودي اذ نم

 ؛ هتماخ كيطميالف ءهارب نم وأ

. . 

 نسحأيا ا ارارم اهنم توسح

 ان تسدل نإ ىرءشو ىندمحتال

 هل تن افءىدحلاكموط رن ركماو

 ِِء 01

 |ء نم رهشلا لبق ربشا تنال
 م

 مهلك سانلا هارب امنا تاوح

 ا تيبلا يف ىرت اك سةكم ىأ()

 م
 َىل

 سامثل تناك الو ء«سدةل تسيل

 سانلا ال هللا ليفيءورمحاب تنأو

 سايلاو دوحال هلآ هلاف

 سافلاو فياكىغم « اراصتناوأ

 سأرلا ىلع ائرق هب تبرض اذإ

 ساب نمقدصلاب اف «نيذكت ال

 ناكني

 ساكل اب ساكلاناف؛ىماكب ب راف

 ىساح_اهلثم_ اضياكناف « ريصاف
 ل

 سارضاو قادشأ تثتءضصخ نإو

 )١( ىساك معاط ؛ىلبقو ىرعش لبق نم

 ساحر ارم * رمو « رآن 4.لع

 . ع

 سأ هع هيل 6 انأع - ليم سار نم

 هيلا راشب نأ نه رهشا وهو ىلاتل

 يسكدا معاطلا تنا كأ اق 6لوق او اهتوغما لدور: ٍِل مراكملا عد



 -1ة)

 ه1(
 ليفطت

 هللا لع نب ناءاس

 اذاتسأ_كاذؤ_نكف اليفطت تاواح .اذإ

 لاق يلذ الفطت“ هلمجاو الأ

 اذادمت 6 رمإ لع هال ليفطتك

 ءاكلا
 د ا ل

 اذهاي ءليفطتلا ف ه٠ 2 اضمأ ام ءهّللا ىلامج '

20 

 اذاذغإ ليفطتل ىل مآ نمريلاذغأ

 اذازا ملبدلا ىلع ناتنس ربط ىلخو

 اذانأ سائلا تيأر اذادحل ءاج الو

 اذاذش تتش الا انتاتشأ فلأ انف

 اذاإ ذاقأالا هبا ىجر نمل عاطساالو
2 

 اذاّمنو ادا وق ةمتطلا ىف كراش « ىلإ

 (ىمورلا نبا



 دل 555

 0( اذأب ان ريطىهات تاناح ذادهب ىفف

 6 5 ارد ناولإ حيبصأ دقو ةلاطبلاو وهلل ةدوصقلملا عضاوملا ىلا ناك ناب انريط 0(

 ليب_س ىلع كلذنم رك دنرامشالا نمريثك ىف َر ذى عضوملا اذه ترص عاذ دقو

 : ةعئار ةديصق نمزعءملا نب الوق - لاثملا

 ىلا مل باق نم عد وتلا نيا

 ةرظان دي رغتلا ةناتف توصو

 تشم ني> ضييأأ بايثالويذ ترج

 فرش ( لع ىريد سوقا عرفو

 اهطزبع تكدش هبا ريد ساكو

 ةعنأب رامثالا لح مب تداح

 ءانلاو دوعلاب لبرطق تاناح

 ءارو> مونلا دي ربي ىظ نيب

 ءال "ال لايذا ةليدسم سمشلاك

 ءاعد لسيللا داوس ىف حيبسم
 ءاقوج راقلاب ةرعشم ءاشحا

 ءاروسو يثروك وأ ذأ انريطب

 ممم

 قارحأ اب عضو ىهر «(أروسو» لب ا, ضراب نيعضوم مءاوهو » قارعلاىثوك » ىئعر

 رماب سني |,يلأو ني 5 محلاة ئي دموهو 6م لباب, ضرانم

 نيل

 روصنملا ىلا هب ثعب ىذلا هرعش ىف «دمهش نب كلم ادع بيدالا ىمل دنالارب رولا نس ادقو

 : لاقف « ليمجلاعضوملا اذهمساهيفركذو «رماعىلا نبا

 اده انموي درب ىرت اما

 هب دويكلا ةدحص ترطف دق

 ايلطصم لوهشلل انب عرداف

 هيحاصو ءام ىهسملا عدا و

 اهز ءالملا ابأ ىلابن الو

 انب رشم طالهرا يف مادام

 اذاذفا نومكلا انريص
 اذالفا دوعت تداكل قدح

 اذاذغإ كيلا اريس نع
 اذات_سأ عدتو ءالسيبن عدت

 أذ اولكو لب راق ره خل

 اذابانريسطو 6 ىمع ريد عد

 نكنقين
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 اذاواكو ىنب اهب 0 ىضرت نكت ملروما
 ةلي ىطرابخا اهيف مهلو «ة-عالخلا لها نم هبارذاو ساون وبااهرك ذ نم رثك ادقو
 ت رك نذ ذاب انريط ىلاترصاملف « ةكم نم تمدق » : لاقف بناكلا هللا دمع نب ل2 يور

 : لوقي ث رح ساون ىنالوق
 ءالا برشي نمم تبجعت الا هبتررمام « 1 رك ناب انريسطب

 ءادلا برشي بيبل ياو واد يبنعئنوناك ماذا  بارشلانا

 : هاراالو هتوص عممسسا فتاه يف فتق

 ءاممأ, نطبلا يف هل ىقباف « قاخ هعرجنام مح محجلا يفو

 د

 امك ةعالجخلاو وهللاب للا برضم حبصت تداكّيد ناب انريط ةرهش تعاذ دقلو

 « درولاب روج ترهتشا امو رنا ةدو# لئلا برضم تدحبص" اف لب رطقةره_ثتعاذ

 . . كسأاب نب رادو ؛رمتلاب رجه



 ا ا

 م(

 سيسر نم كداؤف ىف ام ىلع سرمل نم كلبح مويلا تءرسد
 سيلخ هتلح لشم سأرو 2ورمع فأي كتلات كنأك
 سيسح الو كانه سح الإ 2 اوفع نيليفلا قشنتسي ىتف

 سردنملا سوؤكىف سفنت  اماذإ ء ىذأس يردنخلا وكشتو

 سا!لجنمو -ّ ميدنلا ده اذإ - لا نم ءأ 22 ور.ع ىلع

 ينل

 سين الا مم نوكي هرأملو 2امدق ىلا وردعب تعمس

 سيرلا فنالاىذ «موطرملاىأ ورمعب انل هلالا هريظأف

 سيسخ ىلع سيفنلا دل دقو سيسخ ىلع « ف ونالا قسيفن

 )١( سيدج وأ مدط ثردحت ركذ ورعب اتليوق كاني اذإ

 دالوا امهوةماميلا نانكست اتناك ةدئابلا برعلا نم ناتليبق سيدجو مسط (1)
 سادج نم ةأرملاب لخدب قيام اهسمأر ناك ىت> سرى ىلع مط تذءاطف مهما

 ل سدد تاداس ند ىهو - ةريذع تبيضغ نأ ىلا ءامجوز امبل_خدينا لبق

 ةقشاك اهيبج ةقاش لولو: ثجرذف - اهلعب لبق قول مع اءضتفاني> هفورعملا اهتبضغ

 ةريهشلا اهتدرصق' لوقت ىهر هل وءم «أملبق

 خاالهرلا ددع ةرثك لاجرمتناو 03 مكن امتذىلا ىذا م حاصيا :تلاقو

 سورعلاب لعفي اذكها »+ سإادج ند لذا دحا الل

5 6 

 ىلا كلذك تاظوءاهنودزعل ا,تدرفناراهيلع ترصتناو مط ىلع سدج تجاهف

 ) نارففلا ةلاسر ندا ةيب ص ىلا عجرا ( نهيلا كولم اهدابا نأ



 و80

 سيبللا ةقلامعلا زرط نمو اميدق تكرر ىلا قلما نم

 سيسد نم معرف م مهبضخل ىراصنلا ىلا دوميلل سيسد

 سررغ نم حبق «هسرغت الو  همزتنا الآ ريزولا نيااب الأ

3 

 «سخلابئرات دهعك تنأ و «ورمع سأب ىثخمأ »م : ةلئاقو

 22 سرف ىلع لازيال رزه ىقإ:تقدصو  هفاخأ :تاتف

 سيد نرق نم ليفلاب ىفت ليف نرق ثببل ىأ نكاو

 سيفنلاق لعلاب طق كب ملو وردغ بايب فقول تبجع

 سيجملاىرخأهمؤاب تظعو ىنأكاذو « ترسخام نكلو
 سيك اسك ,يرتشي ال نمو سيك« هانيرتشا سيكللا وه

20 

 سيلا ىلء ءاعبرالا لضفك 2 ىراصنلا ف كلضف «ورمءاب الأ

 سرد قاخ ىف هنم كناف 2- ىحبت نيح_ كضرعب لخبالف

 سيبيلارطحلاب رانلا لعفعت ىلبق تالاقلا كب تلف دقو



 معد

 هز

 0 ىنعرتتسأاو ىناعد
 بجاملا بجاملا نياايكامي

 هتد ىف سمالاب ابقاوا
 اناا كزارحا دسأ
 ةلاح نم _ كاذ ذإ_ايحعأ

 ةوفنج اتووأدتل اًمح

 أمي رصيتلدعلا نيعب رانا

 ان راك ادادّصا تملاس

 اوبتجاف ةرش موقل تبيه

 مهءاملت ةوعدلا تعاصلاو

 4 وقر# برهلازا عدبأل

 م براهلا -ىنم وجن, ناو
 بقاواي (9) قارخملا قوام
 7بجاحلا ردتعاو انيراه

 بذاحلا وه اهيف انعفاد

 بشاعلا دليلا امنم لحس

 بك ان هجابنم نع كنأ

 بجاعلا بجعلا كنم كاذو

 («) بزاحلا كفاضذإانب زحو

 فاه انتارش بيبو

 تئاصلا امزم مهيف باصو

 بقار هيقارل ال ملسلاو

33 

 لك ان هفيسأال نم تازال

 اتموي ىقراسلل اترسحا

 ىلوالا نيو م مهرغأم

 بصأعلا الإ حسألملا اهردب

 بضان هرحال ندو ءامدق

 ! بلاخ بلخم مهبصي و

 ةبراخ مهئاطاس ىف ري

 يخسلاديسلا ب غمل(0) هنعرتتسا مثهاعد رةناكو بجاحاانب ةبيشىلا فاول اق(

 ديدشلارمالا (<)



 مل 7597/7

 بفاس توجت نا-رح رعشلاف اباثم اه انوديفي ملذا

 وع دج

 بفقأث قىفلا اكيغ نع نلا و اسما يف كنع ى رعش تمل لب

 براغلاو قراشلا ىقتلي ال ءمك بامر متأطخأ تلق له

 ةلافج كنءاج دقو ىفمل

 مب ىقلق كوفالي جل

 مسهل اشملا ناذحش لكنم

 هرهد نم نيرصعلاك هاكف

 سحال اهبلعث ةدعم ىذ

 ضفان هر ىج ه ولعت

 هنك ىف جورفلا امنأك
 مهل انرق(١) طوبشلا ادغ ناو

 م,تيقال كنأ ول تمسفأ

 بالا فاس ليتم لك

 بسك مل م ىماتلك |

 بئاد هلنأش ىف امهالك

 اهينرأ

 ابماغرض ةسبرف

 مهط ومس لوعو

 براد

 براتلا

 فان مهسأ رضا نم كنان

 نيا دنت انزل

 ىنإ ؛لجأع ركب رشا

 دل

 -ممتءوار نيح_ىبحصل تاق

 4 8 كنتو ىناسح الإ

 هل فطت خيشلا لع اور

 كه.سلانمعاو )١(

 بلاط ايلاثمأ ىف رأثااب

 بحاصلا اب كيشو ىدوع

 بئاغلا دهشي دق : اونزحمال»

 فئاملاا انموي ىدك أ« ناكزا

 فرع فقاثاهيكوك ةمزع



 د ”غملال

 بناج ع هاءز ناو

 اوريختساوضرالا اءددعاوسوج

 هج رارف م نوحنت ال

 هطياش مكنم نئافت ال

 امعال مكب دجدتف ءاودج

 8 رغ ىلع ركلا لركيل و

 ةلاقم ايطاخ ام اتمق

 نقيب

 ةراغ ىلع موقلا مزدعاف

 )١( اهسودرك نامع وبأ ىدبب

 هفك ىف ةيارلاو لفقر

 مم ددعأف كوقال موملاو

 ةلورتم كجيرارف رسب

 معان اه ريغ ىلا كالت

 لهوتس» ريغ لقب ركّذاو

 هبارسث مركسلا بيلح قساف

 فاحلا كلذ كتفي الف

 بزاعلا ريل حور تح

 بهاولا ابل ىجنملا هوال

 سارا الو ىفاطلا تافأ ال

 بعاللا لجرلا دجي دقو

 «براس هنئماعف دصلاو

 تطال ةرغلا كل دقو

 بك اراا لجارلا اهيف دناس

 براضلا نءالولا كاذ كاده

 حمارلا

 براشلاو لك الا ىغتريام

 تتاك اي :«كطيابش اه

 تحاش اهرظنم ىتلا كال

 بخان ىرقلاىرك ذنم هؤرعلا

 نأ املا و ةحمللا كدنع و

 بئارلا مهناشنم سيلذإ

 بغار بطاخ لكف «اران



 د كولا

 ىقتملا اهبطخم ىتلا - سيل

 هيشم امل سيل ىتلا كلت

 ةيوجح ركبلا كلت بجعأ

 ةيواسم نالا ىف ةبولنم

 ةي وحسم قزلا ىف ىرت اني

 هعرص اهرتاو لم صنفت

 كبأ ىف كيالا مامح الا

 اف هك ميس تاذ

 8 ىلع ك- باه كياه

 ماش نم ناحن رلاو لقنلاو

 1 4 .٠

 ٠ رطع ت٠ 4-6 2 ناحب ر

 ةحيفص هل فيصلا فلل ١

 :هل وق ند درولا بصأت دق

 تفرخز ناك تيبا فرخزو

نسح مب بلجاو
 ىف ءا

 بذاشلا اهبطخم ىتلالب

 بهارلا هليدنق انج الإ

 بئاذلا بهذلا الا ساكلا ف

 براكلا اهب ىلحي «ةب وركسم

 تاس بلاغ راصتتا ابل

 بحاسلا حسي ناتكح ذإ

 تدان الو كا ابا سدل

 (١)صاقوأ برشا فزاع وأ

 بضاخ هسرو نول تاذو

 تالا مأاحلا بالو ماح
 فاع :اهرمف عل الف

 املا نمزلا هنع كحضب

 بهانلا وهكاذ ذا حورلاو

 بساشلا هدوع هاهسالو

 فبضاه اهداح لزد ةضور

7 | 
 با اح ظ مث رسأ لكل

 رفصم )0(
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 دهأ اهدفر ادوخ ءاضي

.0 

 أهرحس نم وع نم ناك

 اد اسيمدان نم ممن

3 

7 

-. 

 هتكح ىذلا فنذلا نم بلو

 - مهيضرلا نيح اولوعي اميك

 بعانلاال «لدابلا اهرئاط

 بعاك اهيدن

 بصاغ كلام لالد اب
 ادور ءادنغ

 بعاش اببعشت ةجاجز

 بصاو اهقراف ن< سو

 تذاكلا دعوملا نبب ىنح
 ب هلا فاذملا لاش دوق

 اذحأ

 د د د

 مي اص : وما تتعأ

 ىغفن ام اذا اموب نكس الو

 ابجاو مبل كاذ نكي الإ

 موجع الو « كاذ مول لجع

 هلاوخإ بدأل نم سيلف

 هدوعوم كَ وأ انفاخأ

 رطمتسم كافل نأ كاشاح

3 

 ادشار مهجها مث « ميءدافوأ

 بتاع هلاثما ىلع سيل

 بهاذلا مجرال هلا ميم

 بجاو مهلفطت ناف

 باو م كنم شي الو

 بدأ لب موما ابدؤ»
 بصاخلا كحير انيصنت الف

 بئاصلاال قءاصلا كنزمو



 كتل وذ -_--

 أدهعم برأم نم اورك ذب ىلا

 ا'رما ىف روحلا طخ كلنع عد

 ىتنملا كما انمعطنال

 ءىرما محل سانلا لك افيكو

 ةئيط نم سانلا ناب ملعاو

 مهتالخأ سانلا مجالع الول

 هسدنلا دنجب حشلا لتاقف

 ةعوس متغا و اماطح مرغاو

 ءهلك ىخأب حاز٠ اذه

 أنادي ىفطصملا ءاخالا نإ

 هلّضف هل قمحلا و 6 تمسقأ

 ملا ىنتب امم كنإ
 ى“

 ةلود ف ءاعنلا نم رمجاف

 برام ابليس ىف تقرغ نإ

 فحاللا نئسلا ءاضأ دَقف

 بغاسلا لك الام سيلف

 لأ اثلاأما بناثلا 8 قفدصي

 بذاللا أملا مات نذإ

 بنار انثلاو ضام دازلاف

 بجاشلا بحشلا كيئاشل

 بشاالا_شاالا اهيلد دسأ

 فاش هريغ نم هلسبل

 بغاشلاو تملا ىتتلا اذا

 بطاحاا بط امه تسلو



 لب الوالد

) 0: 
 |سجا ىف راسعل

 قمم 5 اندرلا خارف ىنلثاسإ

 امتسدل ماهس نمال »: هل تاقف

 امفاي والمنط تنل ذم_ىندكلو

 ءابقلاومي راردلا سبب ىهتشأالو

 ٠ .اا مك 1"

 اهسيسأب وأم ىضرت ؤرءأ تناو

 هقلمل اًنخلاغ دقسنرب مكف
 مص

 هلامع تلح 3 - هل هلل و

 ةمامعل

 «7سنا و الللةنيزمأ» مكس نمأ

 سئاحتلا تارهاعلل ةئزالو

 سنالةلاضعب ىرغأ-اليتقمو

 س اللا ىفىضتراامم كاذالو

 سناربلاس جب ف وعش .كياقو

 ساحل تاهاظم ىفهسيبحتو

 سراو رةصأ. هيدوف تيلعو

 سل ايلا ير ملعم كن ءاذ هر مط بود أمعم كان ءاف

 (مهه)

 اسئايهنم نكفءارشنالوءاسومع هدقر باالعا رماغ: ءرملااذإ

 اياعكاةالفءادوجىون «ليخ هبحوا سويعلاودن ىذلا ناف

 اساوءاهوجواودب | ءىد:وأىدس اووناذاءنيلخاءلالاحكيدتاهو

 اسفا اطمب ءكاطعأ اذإداوح

 اسئافتلان وسفن ال_ا ولع اذإ

0-0 

 ورمافءرشيلاكلىدس ىذلااماو

 م,هوجوط ب داوجالا مي تنمو

 دنع 2ع د

 اساب مما كل ىدب أىنلا كاذف ءهبحو نيءامالا نيب ىذلا امأو



 كلل /- تكلا

 اسجاهلابل اب كرطخم للف ءاناوه هلابرهظن عاقل أ ىذلا كاذو

 اسراودلاوسرلاتلءاسكتبسح تل ًاساماذإ_تيميمص مصأ

(05) 
 قاشعللههحر

 قاوشالاو دجولاب رمافكسف قاشعلا ةمالم نرثكتال

 قاطمريذ ناك فعاضن اذاف فعءاضم ريق قاطي ءالبلازإ

 ؛قالقإ ىلع اقالقإ م وللا مهدي رد مأ مفنلل مم ولتأ

 مقادح الا مقاوم مي رص ىسمأ ىوبلا ىوذءولي ىحضأ ىذالام

 7”نافخ اشثح ىلع هيدي ىنك هب فونعم لك فلعل ىأ

 قاغبو ةرا قاس اوحش هبال بارغلاو ةماقا ىدهت

 قاربلا .مسبملا قرب ىن» اماو ءباحسلا قرب هفوشيو
 مس 3 5

 ىتا' م م رق ادبا 4 هناريد أردحتم ,هنارفز أدعصتم

 ىتاس ممادملا ن< ةملاو ولف هعافش روغتلا ن< هوققسل مل

 - كك
 قاربهم مد ىلع ءامدلاهلب ةقاربم ةريب ”ىجشلا ىكي

 ىتالث لك دنع و قارفلا دلع 2 هحمفس ىلوت هتحأ ىحضا

 قارف ردم فعش نمل هلا ءافحملا لوط هنوزحي

 ٌقافو ريغ كانه ءازملا نأ «قداص ءىش لكو « ءاؤولا دهش

3# 

 قاشعلا فطاعت ليمجا نمو ةرم قذأ قاشعلا ىلا تنصأ



 ةمالم ىلخلا نم ىجشلا ىكشف

 اهنإءةمالملا_:نزم بحملا عدف

 هنا «مولب ىوج نئفطتال

 مفاون ريغ لادعلا ىقر يرأو

 -هؤاد مقافت اذا « بحدللام

 اه ولق رأكات هلالا ذخأ

 رظانل نبه وجو هأبم تقر
 ىنلاب دعا اناصغأ نززمي 1 ع

 ىوبللانحمسنأ ب ئاجعلانمو

 انقارغا ىلع - هأنمرح دي

 قاوذلا نول قولا ىكشو
 قدام عجوأ ءاودلا سب

 قارحالاب رانلا ىرغل مسب رلاك

 قاتشم متل امسال

 ىتارنم « هروزي بيبحلا ريغ
 قاشر زيرعال تامعفم نم

 قاقر ريغ هيلع نهبولقو

 قاربالاو رامثالا
 قاينالا فءاش مفانملا ىنان

 فورثو

 قايرالاب ناخمو « انئامدب
 قاربالاب راصنالل نلدجنو

 قارغالا ف نامرحلاو- عزالاف



09) 

 ك رشم هللاب رفاك 0( ىئدزم ىلا

 _كرح مث فحصما باو قحسا ابأ !

 كرعشك ال «ىرعشك ىف لقءقحساابأ اب
3 

 كني دنت

 كرذهلثم هيففبو> لا قرولل ريح

 ّك ركف دساف هغاضص ءاحه نم ؛ىض رعل ال

 كرمك رع هلا ن ا نم ةينكاامنا

 اتا

 (مبجوماص) ىلا مدج رمل نأ ةيكدزلا نع اء فرعي نأءاش نأو ءىكدزمىأ(١)

 عووبشب رهأو هنأب بهذملا اذه ف رعىف انه ىفتكنو . نارفذلا ةلاسر ن“ قائلا ءزجلا نم

 دحاو بأ دالوأ



 6-3 تحد

6 
 رح ت'اورمجأ

 لمحتملا ةمرح ىعرا تألز امو المح ءاحبلل وومم دلت

 لمأتملل ءانسملا رفسل دقو -اهدعل تثءام_هوحهأال تعقأف

 لمؤملا نَظ قبدصت ىداع - ىرذاع ْنَظ تيذكت ىداع نمو

7< 

 ١ لمع محلا نسم رح ةميشا ”ةبايس رح تنأ» :ورمسا الوقف

 لمكسلا مثلا داوع هل ىدنفف ىتسنو مان لفحي مل وه ناف

 لمثملا ةأدد نم ايوش هيف ىأر 2 هقوذ لبق هفاتسا ام اذإ  ءاحه

 لمعتم رهأظ ىف هم صن ادب نإو « لاي ال هآرأ تنسلو

 لماع مل هل ىايك تلح ىتم ىرب ام نيوذكلا هين تيأر

 (عهد)
 مانملا ق ىتح نامرملا

 مالحالا قفارم تعنم ىتح املك قفارملا نم تءنم دل سلو

 ماعطل اضرعتم وأ « مولا ىف اعاط قارأ ام ىلأ كاذ نم

 ماجاب هلود حبك او نأ ىقتاك - ءاقشلا رم تيارالإ

2# 

 مارم زعأ هتلب# مارمو هلايخ ملأ اذإ  بيبملا ىرأو

 مارض ىأ ءاشحخالا ىف بشنتو ةبانج رجب ةعزانم الإ



 د نوال

 ماقسو ىوج ىوس « باوه ندم لأ ملو «روهطلا بجو كق# تبهأف

 ماما ةرجأ لع ىكفو ىجاح عارو 6 قع ىركلا درط

2 

 مارغالاو مرغلا ف ىديزل هحبملا لاو الإ بر نأحمس

 دف
 لبلب نبااب ىنهصن ا

 ذئاع مكب ريجتسم نم لئثاو ىنبا ماقم اذه

 ذجاتلا»و بانلاب هضءو هرافظأ رهأدل هيف فشنأ

 ل اللا عم 4.م مكب دال ةم رح اخ هم | وفصنأف

 ذفانلا مكمكح نم جرخمبا همكح ىلع  رهدلا ىرأ اف

 م51(

 دسملا حدم

 ديلولا لهتسيام رمال 4 أنس فدلا 8 لفطلا دناك 5ىَس ىأ

 ديردش - ىخأ اب سخبلا نم - س غهنلا ملأ « ادساح نمولتال
 م(

 بيشلا
 ىليذ لوضف بوطخلا ترمشو ىليمو ىرعص ابصلا نع تلدع

 ليل ءاوشع طراخك تنكو دشر ليبس بيشلا ىل حضوأو

 (ىمورلا نبا )٠0-



  ؟ةرلاس

 م

 )00( سثيعلا فظش

 بوسنم ب بلا تايضو 2بوحصم صخاش تنأىديس

 بوهوملا نمضي نا ليمط انيمض تقزر امب ىل مقأف

 بوجو كيلع هل اًمح لا ف فالا لم نالاضفالا قوفذإ

 مبوكتم هب احم لضفيهسللا كءاضرإ لاضفالا سيلوأ

 بوب رملاو هيف برلاعرشي 20قح ءدكؤملا بجاولانمو
 بولطممكلثم دنع هلثم 2نيبم قوقحلا نم قح كاذ

 بوذكم عداخم حمسرحلا نأ ريغءىل بل قحلا كللب

2 

 بوكر وأ ةنحح هلع قعل وأ بع كرابملا كهجو خي نإ

 بوح هبيجوو“ هيدي ىو دج لع 3 ركملا نذأ نذأي دملف

 بونت تابيثان ىف ىنغيفب اغ اذا  هنعحامسلا بوئيو

2 

 بوهرملا كقارف ىنافكف ىرما ءاجراب ّىبهر لطنال

 بوشن اهيف ءاجشلل ةقرف هيلع هتنج اب ىسقت بسح

 دمآ ةر>ان ىلا صوخشلا ىلع مزع ناكدقر هللا دبع نب مساقلا ىلا اهبتك ةرم ىوكش )١(

 فطفي م َخ ارمدتسالاو عجمفتلا نم ىمورلانبا اهنمض دقو «خ مش نإ ىسعميع لاعقل دضتمملا عم

 ديدشلا هسؤب ِر صخملا هشيع فصو يف قيفوتلا لك قذوو «باق لك هياع



 ل مهول

 )١( بوضبم رهزمضورلاو«ةلسطلاركبلا ف ميسننلا كفمف ىه

 بودج مهارع رشعءنعباجنا مث ليخ باحسلا دقق ىه
 بوصنم هل لعمال ثيح ١ راس نبع ىف ءايضلا دف ىه

 بوركملا اهنكث اممتسنالاو «ةيجشلا ةنملا كيسدنع

 بوسحم انرهشو 1 رثوأ تابستحم ىبف «تاذاذللاو

 بونجلا كيلعةدوسحءوءك يف ةباوبحم حابرلا لامشو

 بويه حاير نم جاه ابك نوكسو كرحن ىب

 بوؤؤ'واءىتحبم لب ىداٌؤف لب ىردص ليللا مومبلا ب امو

 و

 بورثشملاو لوك الا وهوءزوسعأ اذإ مينلل وضنلا ةشحو

 بوصي داكن يح (؟)ثيغلاةلقن هتهد « لمملا بدحملا ةشحو

 بووس نوماما بوهسق هنغ رونلا كيغ د رفلا ةشحو

 ىورضامملاو«فكلاةشحو تسيلو « كيلدل دبعلا ةشحو
 بودن بيغلنأ ن« لقبت اكنإو«هلالا وجرا ىنا ريغ

 بورغ قورششلا مفءاام لثم 2قورشش بورغلا بّشعي ادغو

 بوطخلا لع تايوام صضعل ىنع فن نأ لدملا نمو

 نت نمل

 1 6 0 ١ سل ا امأ ساو 8

 00 امة ااااااااا170ة0ة0ة0ةيةيمي “مما |

 هلاققا(0) روط#م (1)



 دس اباء دس

 امامت دس ىذلا تنأالو
 ايلا ديسلاأ كيحاذأال

 اريتف تحنم ىذلا لبق تنك

 اطخ سبأ رشفلا تأرو

 ودنع سلف نكي م ىحدلاو

 ىرشش, ناك نأ هلل قاف

 ادأو بيغملا ىف هللا كطاح

 اينذ لؤطلا ىري ىذلا كادفو

 نك بوشم 4م ىذلاو

 اك اذاف ءبنمل« رهدلا نماب
2 

 بولَقلا نمط: نأ ىداي الل

 بوذك ىجادملاو « هأعن طس

 بولسم هدعب ناآلا انأو

 بورخ دغ هل ىنغ نم

 بودنم ىغقناو ناك اموءب

 بوبلأ .ابل اشملا ىف ةرسس>

 بورجم ا كلاوحأ قدأو ََك

 بوتيف ةوفه نع 4م ناك

 بوشم ني نم امنرنإ
 بونذ رهدل اف ء ريم ن

 بويعلا هتلاز هأعل بيه زافءبويع وذ شيلا نمو

 0 ع

 بوينغ تسباف هناريت دق وأ ناف ءابويع وذ ىارلا نمو
0 

 بوسكملا الوء ددوسنم ثور وملا كد «نيددوسلا وذ تا

26 #6 

 ب اوصعم هسأرب ت"ذذ لك ىسملم ءىرللاو «تدخ دلو

 بوح كفالاو:صوخشلااذهداق ىمؤشنا : ىب ةاشولا لوقينأ

 دهاشو اويغ نا ىناوجو

 هنم نميلا ىف كشي. مل نم انأ

 ىفلخ ةديعسلا ةلودلاو تح

 ء

 بوحمنو ةرجف نبا نيكوا
8 1 



 | املاكاادس

 بوصخملا هريذف ىنم تص اغلا دب هيدتغت امم قح كاذ

 ةبوكرم قفام كفإ ىف ىكويو ىل حصام ىننفأ

 بواثملا بلاثلاو ءاونامو م وئشم ىنأنوم<ارلا بذك

 بوبشملا هءوض ح الاذإ حسصلاكةلاحم ال نميلا ىل لب

 بوتكم ديس دنعىل وهف  ديع دنع الفغم كاذ نكي نا

 (١)بوصقملاالءلودعلا ل دعوهو سارف نباثالذإب ىديبشو

 بوحصم ىتتجا_هلثم ابحاص امدق لاز امو مساق ىتي

 بوقرم هرشو «ءريخ هنم ىجرب اليهتمع لخك ال

 بولط اموي تارثلا كلتتلو نالفو هسددىف نالفنك

 بوبسلا نت مهلقرع دعب اس قوسوأ دق لأ ن
 بورحت مزن اذاىبرحوءب رحلا محل ارمسم قارأو

 بويصم مهيع ىناذع و  ىغاضت (؟) ءارج م ىف اكو

 بوكر لولذ مماطيشوءكبوقحم 2 ىنم نودثال مهو

 بوو هيأر هجو ىلا ى ارا ىوعرينم كاذريغىربوأ

 بولغئملا ىثرقو « يدجمو ىدج ودعلا مل اغلا انأو

 بوصخم بقا و موجنب ىعدشب باصي, ىذلا نأكو

0 

 بوتر نامزلا ىلع ىغشو«ل

 بالكلا دالوأ() باءلاريغ )١(

 مث نم بيغاشملاب رج نم ا |



 سس "ال

 ()بولكلاهضع دوعلا 0 وأءب لكل اكنءذأ زاطيشلا ضورأول

 بوثولا ىنمو اذخلا ىنم ريرسشلا لجرلا ىتتأ كاذاملو

 بوُشلا دلالا براق امي ناس الا هعفشي فاصنالا ىدل لب

 بوبدظلا ىلبجل كانه ع رقيظ:ءىلهج ريثتسا ام اذاو

 ()بوكسلاروث,ىلاظىلعو 2 ىقتبدصل هلك لدعلا ىدنع
 بوحشلااهالعزاو_ىدبجةد اسال عئانصلا رك اغلا انأو

 بورقم ىمجمهبف ىلاموءس انلا نع ءاجبلا مفرا دهلو
 بورسأالااطقلالدجالا مشب اه اك« ىبرحل مهنم ةبيه
 بولخم ىسينم ىعاقوب اموق رذن, لازيال نأ كاذ

 بوما الا رورغلا مالظنم 2 مهيلع سيل «نوحبصم مهف

 سل

 بوخنملا انيأ برحلا لمت ىنوذبان ارشمو قايلخ
 بولعملا ىثيشو ىنتثتت 2صاصر فويس اوضتنا ىلعأ

 (م) بوصقم هباصاا مموعت امهل حبل نم «فيسلا ىفيس

 بوسر ماظعلافهنميرضم  ذقم فىوه وأ طق امك

 ب ورضملا ىذم دقوا ذه ب رسغلا أطخا هنأ نيعلا مه وأ

 بوبجلاو هدخفءالوأ, ضي رعلا لجرلا ىناذش رذاحيلف

 د 2 د

 بورذم هدحو«مهاوتجاف ىممارعا اوضرعت سانأو
 اناييسكشح 0-05

 عوطقم(س) رابغلا(«) زاموملا(١)



 يس

 بوسعيلا هنسالا قوف لبا سيسخلا ملسبإ دمعلو

 هلل مل« هنم فخ نزولا نكل

 بوطحملا هميشه هيلعف الاوءىلع بطاح ىبتتاف
 بوب الاالو ه0 حعمرلاهب رع

 بوبؤش اهمقول «تاقتعصم تاقربمنم راذحلا راذحلاو

 نت اي

 بولجلا نئاحلل «ىئرغتو بالا ةرض ىرتسي ءاج نم نا
 بول ا اهرد ذود همد ايولح ردتس ءاج بلاح

 بوخشلاكلتىقشلا ()نيتونم 2 تناكةءابوخش اهعرض نم مار
 بوعش هتدح ىذلا كاذفعئت لللاةيصخ ىرثم ءاج ىنذلاو

 بوبكم هبجولوأ « صمقتم هافقتل هنأ توملا دهش

 د دج

٠ 
 بوبأ ىتتحم ىف ىنافءني ريزولانباايةاكسشلا كيلاو وهو

 بومعل هلبق لانامو ء رسسبصلاب لان مك وجرأ ىنأ ريف
 ِء هم

 بونحلا وبنت كاذ لود نموءك_بقارف نم ىناظاام ىردق

 بوبد ميللاو 4 لاحالداسفالاب لوبدي رش عم نم 5

3 1 

 باويعم مرلكو « اوبيعلو 2 اولوهمي اوبيغي ىتم «نغض لها

 بويجملا ةلمعلا لع دس أم لم «ىايضف قودسحل

 بافلاف قرع (؟) مومسملا )١(



 ل 754

 بويذم هبجو نع باذم اعرت كِل كار ول مهو

 بويه بيرالاو «سانلا نمىل 2مج نع كل ىتبابم ىتترنم
 يع داع د

 بورش فاص ءاملاو؛ ميرمىوع رملاو ءىبدج كيلاوكشأ مّ
 مبوضرقلاوكولعصلا كيفتعملاوهساو ةسايسلاو رمأالا كلا

 )١( بوشهملا ىمنرب ىماعطو 2 «ءارط بايثلاو ؛ثرلا ىبوث

 بوعشم اباكف «ىساربو ىعاصقو «ككلم ىناوخو

 بوقثم ابلكف (4) ىلالقو (0ىرا رجوةعودصم (؟)ىنابحو

 بوبنم يل هف سيل نأ ء«هيف قلع ريخ ىأر ىلزنم ىأر نم

 م 9

 ب ودا هتمداكب ىعظمف# ش يخالب نحس فيصلاو ليهم و

 توضح نداش دغوالو“ رفا ىدل عيجص الن قيبمو

 بورسملا هراث كوشوو اتسو «ىاثدحم ىمومهو

 بولح ىسيد وع لئاح ادبا ىزيءفسوحنلا ىرمأتسكع

 8 0 .٠

 بوحنملا هرعغال ىد و عف« ىس هن ىلع ىسح تار ىنا ريغ

3 

 بودحم ىإ هيداو نكلوءر وطم ىلع ورش 34 ءرملا بحصا

 عبيرسداوج (ه) ةلقعمج(؛) ةرجعمج (م)ةمخضلايرارج (؟) مداالب ماعطلا )١(



 بوسشاب.ف داعو ىربملال  ىل توذ ا هيف تمتر ام اذاف

 بويحلاهتحصاننإ كلو ءد ترم داور رات ىلثلو
 بوهذ ناب" صقتلا وذوءلضفلا اذ ًانشي صوقتملازا ريغ

 بوحامهلىدهلا بحل وءتث اينثلا ىف هلادع نم ىحتشي

3 
 دس

 بوكرملا ىلجرو «اهيف حوكسنلا ىدب ؛ ةلود نم ىريدع نم

 بوهو هول نم ىلديس الإ ءلاملا هذهنمىريذغام

 بوسك ءانثل ورهف «فلخم 2تيفم ءارثسلا وبفءفلتم

 بونذلا قملا * طخ دق :نالممحلا ىنأطخأ نيح تاق دقلو

 بوضنلا هيلع ىقتيالو رسحبلا ضن ام «نوتماشلا اهب

 بوبعد كت ىوحم ظحلاقيرطو خأ ىلا ظح قيس

 بولغ نرق قحلاو «ىدابالل لهأ ىريزملا دوسالا وبأو

 بوك نهي بييانأ مسمرالو منم ءاطعالا لالخو

 بوكسم حسحسم بيسدسيسلا نم ىئارو نمو ىمامأو

 بوحرس ةلغب وأ ءلشب دج املاّىألا دنع- رامحلاناكم- ىل

 توزع ىداع م ظ (كانمو) ربظ ىه ذإ« ىلع ىدحأ ىهو

 بوعرخ انق اهل لد تاذ ايدتفت و'« كاذب نهر ىهو

 بورع نايملا نم دور كتالس_ثم نك ىلثل ركسشم الو

3 

 في ٠ ٠ ا اييإ

 بولس لوقملل للعلا نم ىهو ارو:فساوكلاهجو ا سلا



 ةافل

 روحسف اهفرطب ت راشأ نا

 «قيشر اهاستكم«نصغلا ةنادل

2 - 

 تومص ل >> نوتفلا| منع ثا

 هآوه نم ابلثع

 أم

 يلف سن الا ةيرمق للمت نإ

 منيو ذإ_هفتحساقلا ىرا مك

 قمح و

 . ع

 بولخف ابنك تراشا وأ

0 

 بويعر رهطم ىرمملاو

 بورصو امامل ةاغانع

 بوحص دوعو « ةسلل هلام

 بوركل اهنرعمكو -موت أم

 دع 36 2#

 ع 1:
 ولوفيس ارشعم دا يراو

3 

 هعدبام راقو هنءع نبا

 ك1 1
 روقو 0 ل ىرءءاو

 سام ماع لك ىأر ول
 كح مجتسم ومللا ىأر وأ

 الا ةديشرلا ةطخلل سب

 مالا نم ليمجاب
 ِِء

 سيل نأ ريغ

 بوعل لاجرلا نم فيخس : ن

 اميلماحل مولع نم

 بورط مركلا نأ ىرمعألو

 بوطق

 بؤدلا 4م لمل -اموي مهم نسل

 بوغللا هأ رع اذإ 6 مجعمس م

 ع -

 بورشوأ ةطخ سبع وّدح 5

 بوحسم لدحي ماح
 ع

 بورش:موق لوشن ا قىوس 4لو أمف 6 لومشلا هلدع ثدي دق

 دع د د

 ىقزركيئاضتقا ىف تافنت دق

 اعمأ لامتأ مالكلا لوضفو

 6 لهن 3

1 

 بوكس ثرع تنا

 تبويسلاو ىهللا كلافتأو 4 لل



 كاكا

(51) 

 شفخالا مْ
 3_0 ص 03 1 8 ِ

 شحوب الو «رصقاف « ثسنا شئفخالا كيوحنل لق الا

 ٍء 3 م -َ
 شلل مل كما ءالشا و أ رمصفم هنغ نع تنك ام و

 5 ٠» .٠ ٠»
 ء

 شنت حلو - ملق اف هربت  هثل قوءالص تيدحن

 نين

 ٠ فق ِِء

 شهدت الو 6 اباوح ددعاف 6ل' أس ىنا ندسح ابا
 5 . ع رس ع ء

 شه م و تسمط ىف أف م مدا ب 3 ول ا سلا

 0 1 ؟ 9 1 .٠

 شقر الا ةحلاك تان ملو ةكماح اذ دوسأ تح مو

 5 2 ءاث 0 . . .-
 ششهلا ١ كيف همهد 8 لفاغ با كيف شع دعل

 < 1 5 ع 8 هل ع

 شارف مل هيريلا ى ال هكلو 6 شارف ود با

 د +

 2 . 08 . 1 ع 2000 ِء

 شحنلا عم هش كشحنو هقاوسأو ضبررعغااو أما

 08 . ٠ هع ٠ [أ٠ 3

 شك ال | لع ىينلا لصعب هدأت ناف رع كلا وعدو

3 

 شرا دس د تح دعل كالاح رس اذ تح ند

 1 ِِء 8 ع 3 0

 شفخا دقات نم بتحع 5 هما نم ءاح دحا ام و

ِ 5 

 س رفم ا ةيداف ءءاديوس ةدرق هل تداح ءد ويس
0( -. 1 01 0" 3 
 شي.غالا رحسلا ىف رحفلا نس 2 هضرع ىف مشلا انس ن 3

 نكي

 8 هدم م

 شرطت الف ءىمتأ تنكناف ة؟ةّمأ



 ب ا

 7”شطمت ملو ءىنم برشتو م مجن او « ىنم لك ذأ

 شمالا نع امدق هانور ءهلضف هلءمؤل كمؤاو

 شامذي ملا ليالاو - لظأو - ةمودعم سمشلاو -نيبن

3 

 : شاونلا ممىناجه شوني هنا قءاج دقو - لوقأ

 «شطب الابموتلا فمضأاطس هماكحأ رهدلا سكعاذإ»

 ش 200

 شطف الاىمعلاو ىجدلا نولك «نيدوسالاب كيلو امأ

 شيعلا ىف كشيع كنومكل ريب ءاحه نفرستل

 شكد ل كدهعك_ىرجتو 2 -اهلسر ىلع  كرزت اديور

 ششي“ ملو ءاهيلا ت 2 - اهتءمسأ تنأ اذإ_ىفا وق

 شش,' مل هنمةلفحج ر امرلا ىول لغبلا كحض اك

 شو الاشبولا ف تنك نإو ءامأن ءاديس اهب حورأ

 ننطلت

 شيطلا مم تشطو تل 2 ىنترسخأو تحير « ىثحلو

 شعنت ملو ت رثع نكلو «ةحسف ىل للا ف ناك دقو

 شار رم عتص نم تش امو قداك نلرم ىريل ىلإو

# 6 3 

 ِِء ع

 شحد>جاف الإ( هاش تشحح ادربم ىلوعم ادع نيحا



 نونشت

 شيطالاب كنعء همهسامف همح شطتست ال :كتيخأ

 شف: ةسك نهكوش امو ءهتاداتق كوشل تّضرع

 شهنلا ةنرقمل ال ب ابضلل اعمنوشراحلا ادغ
 شمل عم ىعافالا شرحك مهني نم كنيح كل دغأو

 شرعي مل كلاج نكلو ءىقتسم اا بليت تنأو
 شحوةسممضوم فرظلا فو سن اتسم فراظلا فو« فيرظ

 انف ان

- 

 شفنلا عم تشغشن ىف اعل اغعمأ دوعملا تنأو

 شحوم ىلغل نح< ةفعاصب ترذنأ 6 ةقراس تررغ

 شغب ملو-_ىرمحعل - تقعص 6 ةشغأ اهتمهو' كار 1

 شحف الا عدملل صضرعت همأ تشحفأ نم لك أهو

 هز

 تناكلا ملق

 بتاكلا مق نوم فوخأب ”يمكلا فيس فرسلاام كرمعل

 فئاغلا هرسلع ترهظ هتكمأتنا_دهاش هل

 مهأرلا ةيهرهلثم نمف هييلاج ىف ةينملا ةادأ

 باج ىف ةيملا فيسو <اناج ىف ةينملا نانس



 د ابان ء اس

)5( 

 قارولا صفح ىلا جاوز

 لصففح نأ نا : لئاقو

 اع ا | لح 4 وزب مل

 هل اد َْى

 امس ال ء قئالا جوزت

 بساك ىلا ناك ام جوحأ

 هتليع لع داز

 هرص نم وهوءالك لمح

 هحوز

 برض ىلا جات قمحأ
 بطرلا ندغلا لثم زب

 بسكلاو هابلا فعض مسج

 سبعصلا نمزلا اذه لثم ىف

 أ 8 لاب ءاد - ةيلع ىدحب

 تكل ىلع كن كرم كلاب

 بطخ نكد هللاف 4 لك

 6 3 د

 انخيش ىلع لحمتال : تاّقف

 تبسمتام لعل

 اهنسك ىف عل راىذلا وه

 ءاس نم هلثمام

03 

 هرمأ ند

 هريب دنا

 تحبصأ همالسقأ ىأر ال

 ةيال نيك لا جوز"
 ىلع خيشال حدكت

 ضفا+ اها كفني سيلف

 لصفح ىبأ لش» ىأر نمف
 : .ارلا 5
 هرذاعمع 4 2 موقا

 بتعلاو فينعتلاو موللاب

 باقلاو سكعلاب اهرمأو
 بلقلا مكانا ه4 نطفاف
 تبرأ وذ خيشلا نإ « تاهيه

 بدملاو لحنا ضاير ىعرت
 فصخللاو هفرلا ىف اب ىحضأ

 بتجللو .اروط اقتللو

 بصتنلا عصوم ٍِق اهضف

 بذلا ىف لم وأ بسلا ىف

 ! يبس رعشلا ىف كوحب وهو



 سد انا سس

)07 ) 

 (؟)ءابد الا كولملا

 ءارعش -  مهتلع ءادأ كول انرهدف انيلب دق

 ءانثلا باو مهتم نم رل انودسح مبحدم ىف اندجأ نإ
. 2 

 ءاجه دشأ انرعش اوجهو ائوبنأ ميحدم ىف انأساوأ

 ءارظنلاو دادنالا ماّممم دملا ىوذل مهسوقت اومافأ دق

 م4(

 (؟) لمع هتبل

 ىلقو هل تةمنم ىب ىذلا ىلع ةلأسمن امهج ىن للا لأسأ ال

 ىفكو هرمغ هاريامهضغب نم هب هيرب الق هتراعإ الإ

 ىوه كاذ ريغىلاف ءرشبالإ ادبأ هبجو ىنرال ىذلاوف

 ىنضُل ايمخلاك هارت ىتح باذل اف رطهضعب نم هنيعت رصبأ ول

(5) 
 (ع)زو ريثلاب دهسا

 ءايلع ماين الا ىرذ نم ةورذ ف ءاثالدلا موي اما ءاثالثلا موي

 ءانحح ديج لح ردطمس ىف ةطساوعوبسالا ف وهامتاك

 ءارس لك هيف هالتلالإ هب ربمالا زورن للاقيطام

 .اهلاق (م) مهجلاىلا نبا يف اهلاق () رهاط نب هللادبع نب دم يف اهلق () ٠
 زورينلاب هللا دبع نب هللا ديبمل ةئئهت



 مس يباب

 ءاونأب ءاونأ عبي كلتءام 2 قدغ عرم عير ىف امسال

 ءافخإ دعب هترهظأ دقوالا هاك رس نمضرالا قيم

 ءاريغ تبن لكوءارفصو ار.مح اهرهاوز نم تش ارطتدبأ
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 ءاعنو ضفخ ىفمراك الانبااي هعلاطدوعسملا كزورينب دعسأف

 ءايعأو لاقثأ تاذ الملازإ ابتحار طسق هيف كسفن طعأو

 ءاشحمب وهاامو « هيف كابلم 2 هف رشف « ايسو< اديعزاكدق

 ءانسإ ىأ اياطعلاتسيفء ادوج ابا مركلا زتبي ءايشأب نكمل

 ءاملاب سانلا هيفداج ذإ  لاملا, ةضئافز وريالاىف كينيع تداج

 ءاضغإ وحفصص نم كيف ىذلا ىلع هلوعم ازورنز سنتا تازال

 ني

 ءافك [نيب الاء ةيدهلا اوباع اوبراذمسانلانال ءائيش دهن

 ءابرإ لكتيرأو تّدمتدقف اهتدال تدهأ اذا ءديبعلانا

 ءالاو ىمعن ىذل ءاعدلاوأ هركنأ تسل ىناف« ءانثلا الإ



 مس ا سس

 هففلا

 تادللاةرداممو:ءصرفلاص انتقا

 لحع نم ناتماخ انتاف ابلحش ىف سفنلا لددال

 لذعلا ددر م. نم ىل ضمرأ هردابا ىذلا توف ناو

 لبملا ةحح :سلاو“ تنس اذا_ءاسنلا ىلع ىداسك ىثخأ

 ١ لجولاو فوكلااب ىلو الءىنس ىلع نهداسك نم ىناو

 لسك ن 3 كلذ لعل 1 ءم ويلاةىدنع نول طاشن نم مك

7 

 لولا بذعتسم ىلاوتلا رم هقئاذ دنع_نامط شيملاو

 !لسمعلا ةقع ريخأتل ىفل ريص ٠ نمو  ةرا_لسع نم.

 لج الاافش تزواجنإوءش يلا ام باطل « ترخأ اهنأ ول

 نكانقنن

 لم الا دعاوم ءاقدص رمش ناو بابشلا انارك انزجعأ
 لقتنم راد شيملا اعإو انتجرع راد شيملا بسحن ك١

 لحنرم كشو نم رذحاو «ت 2 اذللاو معءانملاب رهدلا ردابف

 ليملا فئاطل لتحاف ء ةوقلاب كنتي نأ نركنمت ناف

 ) ىمورلأ نبا فلل



 ب لابو اح

 (ىال

 همسسأ هنو ىس "تننا و 4ءاطم تعف 6 نان ناب

  مثءامت لاب رس انسياب قامزلا اذهل احر هنأت

 هلك هتنم ريغ « ىتحابد اش و“ ىتل ىلع ىنخأ

 هبصق الحان منجلا كرتيو ع رّرتم ريغ محالا لك أبوأ

 هي اذو لئاح قرو اذ ىرعش نمديبلابىرشام

 هيستنم كاذو اذ نم برقي امبتحت ٠ نكتسيإام لكو

20 

 هسبقن ىلبلا نم ىنتتلع دقو هتكحض) ىنءاس كحاضو

 هب رسافك | وعمدلا ي رجىتح | 4 أ نيح بيشلا ىناكمأ

 هيبنش ىنقار هنم ملك ىنعجفف ادب ذإ - ىمأ لبال

 هيغل ىتاعي نأ ىناف ذإ هل غومدلاب ئدخ تاللع

 نكست

 هبقترأ تنكر هدلا نم بطخ ىل هبنت دقف «يبقراي من

 هبةئرم مان رهدلا هبارنم ىنيقاري نم بيشلا نءادق

 نيدينن

2 . 
 هيعشتم نأب مو ىفع زجحا 4 بيشملا ىنناف ايحاصاب

 هسيحص هةمذي ايل هيباعلت ىف راف 1 ول كلم ىو راف



 دل ؟5ا/له

 ه

 ه.حتنم قارفلا دنع لوطي هيحاص نأ: ريغ هيعام
 ع 0

 4 اتكمو هلزح هاش 4 بيصا بحاص نعم 0

0200 

 | وج ةعورف تع و 6 بايسلا نم بوفاآ رادأب هب يح هقو ف ثح كا هلأ أيشلا ٠ د قأ رادأ

 هيثك ىعرت ديصلاو ةرسبحلا,_وذش عل او ديدحلا ىنابشراد

 هيكسنتم كنف عمدلا تكسنم داعم كاكن نم همس

 هيححبص موس 3 ودحن قط انلا كر هزم دعب ءاسرخ تحيصأ

-. 

 هيحسخمو ابصلا ليذ كوفع 2 هيحاسو ابصلا ليذ كالخ

 (0)هبيسشهطيلخ )١( قير تحبس صاف# ناحل درخا تنكو

 هيفح هريغ تاءأ اسك تناك ه:ةطيغ هتوط رهدل 2

 ه هل رك هريفز ىلاوت
 7 | عيدأ رايدلا قسأ مل ذإ 2

 6ك و تاذاخت ره د أفس) : فسأن م كاذ راع لقأ ملو

 و 7 . ساو هزل
 هسا ه راعلا عاتم لك ىنم و كامزلاب ىبرغ ذِإ

 نت ين

 هتعش ةرضل دعل ايطت# >> تعجرنزابابشلا نصغل ىفبل

 ه.طتع هأ_:ظ:حم نم تدعلا هه رظنم ف قرن .:صغ لكو

 هصضع هرسو 2 ريح لكف هل وأ ىو رهد ريحو ص هرثو ءزيخ لكف هلاوأ قفلا رهد ريف

 روث (0) ماظل 0( 7
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 هيحمت الخ لأ تاق

 هنولت نمو هلم بحمل

 ترثك نإ نامزال نيحمنال

 ىغةتتال رهدلاف

 ةشحا» نامزال ةروج 5

 ةهياعأ 4م ثمللا سس رفا و

 هئاحع

 الفحيحصلا برج الاىربنماب

 ءاد ع ملا ابن حام هنادلح
 2 ٠6 و ٠

 هبحصل نييملا نيهماي لب
 دقف «بيثمإلا لصنملا رقحتال

 هب لخأ اذإ -ىوق نم 5
 هبضوهمنال لصنلا يذ مهسلاك

 هن فجل ءىشثلاب ءىثلا

 نينلاننن

 فرس ود بوش نأ نسأينال

 اذإ سحح بلش نأ ء رملا نم سأباو

 شل دل باطلا امأ ىلإ

 هفلاح وهصرح هفش دق

 هبحع الخ نا رهدلا ٠ الإ

 وقفير فكو

 هبرذ اللو ه.حاعأ 4م

- 

 :هبا رح هلاوت

 ع 0 2
 هنرأ هلها ند ىدكمتي وا

 سأرل امي داق هند انعدم
ٍِ 3 

 هب رخ هرهص دااصن راص و

 هيكسن انيبمالا هاقلب

 هبرح هضرع ءاد اعإ لب

 هيدتنم كافك نيبم بر

 هيشلحم عاصملا دع كيض را

 هسباغ هلاف  هملهه دمف

 ةم4ع ال و هشيار نكس مام

 هذش هنوصيالام عذجلاو

 هل وح ةريإك ىسكو ىحصإ

 4 ول ةريثك تناك ءرملاام

 هبرق ةليلو موبي لك ىف
 ةسصو هرسسحو ءانغ لوط



 ب اال ب

 هرماخلا برابلا ابيأ لب
 ردق هنا : دئلاقملا قلأ

 لجع بلاط ريما قبس دف
 ةبلاطم الب تأ قزرلاو

 ! الاب زيني نأ ءرملا نزال

 انها مداعب فيعم امو

 الجر نكف وأءبيعلانملساف

 لجر ائثطخم دع اممف

 انسا ارعاش تنك ناو ىفإ

 ةب زخم فارق رم ةفاخم

 اذإ _ ودملا نم ىراصتتا الإ

 الو « ءىربلا يلوفمق# الف

 امبلجأ امهنم ىل ناثثاو

 لجر  نء« باوثلا لحتسأال

 فدص هنإ :رذعلا لبقأ ىلب
 ضوع ةلخ ملط ىف سبلا

 زل نم لاونلا غيرأال لب
 تقبسنا -نيجبلا مولأ الو

 هبل قدخم بركو فوخ

 هبلجالو هفرص ءىرمالام

 4 ره انءم رشلا قهرو.

 هبذتحمو هعوفدم نايس

8 00 
 هبرخ هليشت لأ لب بام

 هيفل  ةيرعفف ابيعم لك '

 هبيغ هبويع ىداهت نم
, 1 1 

٠ #1 

 هينتج ال « انا لوق كلمأ

 هبصح انللاووذ قيرحنملب

 هيحشى دي ىلع اموب ناحام

 هنرذ ىىناف ناجح هنمأب

 هبشنوأ“ لاجرلا ميرك ردع

 هباتجيو هلاتحم لظب
 همت لاؤسلا فيفءلا دنع

 هيطر ىوتلا اهونق اذا فاك

 هي 7 هحاتمم نايس

 هيصع هلاخو قاتع ليخ



 ب الث

 اذإ ا ملا حدملا عبتلاك دا ءادع [ 0 ١

 هرعاشءاحه ن :«ءىرما تسود

 هي لكد مد حدملا ف

 هيلس هص رع دش / غرملاام

 باخ هيف هل حد ةيلمام

 ةيلح 4 التحا لاع دراح

 قفل

 همراكم ىف 4 راب نءأ

 انف )١( نيطبلا هوأش سمتلتال

 هي راج ىهو«سب رلا قهاو نم

 تب راج

 هب ىلا ّى ر ءرون حابصم

 ةنه ىف كولملل ىأترا اذا
0 8 

 ةمودب * رمش م رهأ هدا

 هرطاوخ هركف نم هيفكس

 هلق هلق عورلا تخلل

 ده ا(!

 بحل 6 أمهنم ناشيح دك اق

 حالسدل
 ع

 ألا  هنئيشد

 هللا وأ نردلا لواصي

 ثدللاك

 ءا يم نا هش ٠6

 - ههفاشن هرعغ د

 ع

 هب أنتم ناحو ئراحلا ىفنأ

 هببق هل « فرطالا هيرب

 هيغل ةرصق ناكرأ 6 رصقأ

 (؟)هبمجأ اهلسمن لوجح اذو

 هبجت< لاط هالولو « اربج

 هع مهأم لك مهدبشأ

 هبهأ ةفرط كشو ىف دجوت
 تعده دق هلاو

 هبت هّقياري مزح لك نم
 هبل .تماصو 6 هاغر مج

 هل رد

 هبت ىريالو ىخميف ءادمج
 هب رس ةديعل امرا ادلج , 2 0 ل

 هبرسنم ىفخلا عاجشلا لثم.

 قوسلابذا>فالا لاصتا عضاوم بيجلا 69 ) ديعيلا )0(



 ل مارس

 ابلمحم « ةبون  ترعاذإ

 الو « ملأأم هاني وه ىفكت

 هتمه ريك هللا اضر ىو

 - هتدلبل ولو ابي رغ ىحضيي

 برتغم لكلاب درغم
 نمك سلف ؛هب هيلع للدا

 ََّ و
 0 6 : 2س هل هكسدعل الو 6« هذ وهحح علم
 هباد هيح أميف ىعسلاو

1-3 

 هيصع هب تقدحا نإو ءادرف

 عا اسد .

 هل رثغم لواطإ نأ ىرح « هيف

 هبسسل هّئيصن ىح ىملاذب

 هببل اعطاس ل اذإ ؛ قفالا قءحباصملابحبصلا ىلتجي له

 9 ةيعصمك نم و ع ى رزك نم

 ايلا فرشلاىذهلالاد ع لثموأ

 ْو رلاوةمارصلاودقلاىف فيلاك

 رلاو ةماخفلاو سلا ىفردبلاك

 نكل 6 ةكسنملاو 6 ةرضااومفتلا قف رهدلاك

 دعا

 ع

 تماغن ةدالق ىريما اهذخ

 نسح قطنم ىلحلا ن-سحأ و

 نتن

 هر رهاطو ع نيسحكو أ

 هببس العلا ىلا يلي ء خذ

 نكل « ةع

 هيسح هءوض نكل# ةعو

 مب ع .

 هندا هبلح

4 6 ٠ 

 8 0 م عاع
 ةمددل هنت الإ َول َول نم

 هنتتكم و هظ وقح« رثكا



 - معسل

 ( م7

 بابشلازاب
 )١( ريتقلا كحض نإ عدبال

 ابشلا نع ءازملا صاع

 أيشلا نع ءازملا فيك

 ايشلا نع ءاذزملا فيك

 ىل ناكو «بابشلا ناب
 دب الف « باشا نا

 ولقلا هب 2ترسأ دقلو
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 تضم مال امس

 اوكلا دنع ى مايأ
 ع ع

 الث امء هوح ولا ضي

 م

 ءردا اأمو سصهراشإا

 رييكسلا هتكحضل كبف

 رب زغلا عمدلا عواطفب

 ريضنالا نصفلا هنصغو « ب

 رب. رغلا شريعلا هشيعو ءب

 ريشعلاو رواجا معن

 ريشا نيع الو ىوحن

 ريدغ أم ةص ور امنع
 | / 1 ١

 رسز - ى | وس نويبع

 50 رحدأعم را رحلا نمن

 رريح امم ريبحلا_نمنزبسبل 0 امو: نبلامجو

 ريبع-اعم ريبعلا نم نسم امو - نوميساو

 ريصولا (؟)دوملاا اهناك و2 اشلا ةمعان لك | ل“

معانلا نصغلاوابيضَقلا )0( بيبشنا )00(
 



 ا د

 5 ٠ 8 8. ع 5 3

 رو فهدر اهرصخ بد مب ىلع األ هرجع

 ريكش
 افي

 (1) ريبصلا كح ضو «تكحض تكح ض صه نأف 4 ىهز
١# 
#0 

 هبواجي فزع اهونل ء ىل سلاجمو
20-7 - 0 

 ق'روحلا هيف انوملو تتايثلا مسج

 ريمز

 ريدسلا و

 را رببلاال 4 هك اوفلا هش ىذلا 6 ةرذانملا ىدنم ١

 هتيرحلا رش مو 6 هيف ةنجا مك

 ابيف ريطلل جملا ةئاد لك نم
 رااردح

 52 رفرق

 ئ (م)ريمغلا هيناوج ىلع « : امنا ماط اهمدشي

 ريصح هحاض ناآكو امصلا ترجح اذا « ىحصل

 ريمس ةحلاص لك نم لزتل  كاذ نإ اه

 ريطم امبكم ا با 6 طال 6 ل و ْس
 لكن

 ىقمو ()ريرغلاوأ ريرغلا مأ انل تدب ءاشن

 نيمط اهنع ىدفلاو ءكل انه انتثيعل ىثيل

 ريرد انايند ردو ءمح للا تارتا م ذا

 ريجش همام ىفو با ابثلا ىف نصل نع
 ريبلا اهمصاعم ىلع« انيلاالر انإ ودشت

 ريطيب ررش امهسوؤكل هيدرو ان ارشو

 ىبظلادلر(م) ىرطلاشيش+لا()ضيبالاماحلا(0)



 ملا

 ريدحلا نكس ءاند ىف .تحافتسا انف «ترده

 )١( ريمم همثام « تانحو لا رمحأ دب ىف «©  ءارج

 ريبدلا الو « ليبقلا هنم ىوتحم ال «ء لمأتم'
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 ريدملا اهيناقسدقو ءر  ىدمل ىلوقل اهاو

 «؟ريصءمأ كدخءام نم هذه كرمح ريصعأ»

 نيني

 ع

 (م)ربتقلا هدبعم را“ امعنإو  بابشلا ىقتس

 ريرسلا ىوهو ءهجات ىد وأ كلملا الآ ناك ام

 ريبطش ايهيبلطمءءاروز ةيل ىطمللا لحر

 رد "نهم رضإ ءاانار يل ءاشح الا ف ناكف

 نين

 ريع م |مكر اعأ ) ماخ ايناف 3 كياع نوه

 بوُملا )م( ربه هتايقأ )0(



 ل يس

 (؟:غ)

 ىنانت ىلا ردا .

 ءانثوأ كنم ركشب ىلوال 2ىجاحرخ إب لهىرعشتيلالأ

 ءافجلوطوالاقتإكنمتكت اهلمح نااذا تحادي تدرغ

 ءاقب لوطوىنيت املدولخل  هلاظءهللا قبستالا ىئانث

 ءاكىأ سانلا ىف دغةادغ- اهركش مني ءاهتيدسأ ادب معو

 ءارم الا ةداس نءادخ ريمأ 2 هدمحد وم كاطعادقل ىرحمل

 ءارعشلاةداسنمءىرما دمحب هتزتنأنإ_دملا كاذوسحايو

00) 

 ؟ هب ريشإ نم له

 ةهيعس هذدرب قبح انغل هيستحأ لازأال مداخ ىل

 هبتك انئيجم نأ()انرصتق ةهكاف ءارتشال هلسرأ

 هباقتم باسحلا موي تايه هب تشعب دقو ىفيض لاق 1

 هينعا) ىتتجيىكل ()ن اوضر مرك يلا امس دق هتلخو

 هبختني لاظف# قدص موقز ىأرف ()اكلام رازامتأو

 هيضغ (طدق فيضلاو هيلع ىضصع اط دقو قات 5

 هيطر ةرم ناك ىونالإ هدب ىف سيلو مك أه لاف

 رانلا نزاخ (ج) نانجلا نزاخ(,)[ دهج ١١(



 موهف

 ل84

 5 . ع

 هيدعع الخ 8 (١)ءام ريغ اهمرشقو ةنامر مجعوأ

 نين

 هيطتم هانت ا اك ةسطا ىدتم اهف ءلض

 هيطع هلوذي وأ ىفتنتالا هتيخو ءدمرس هتيغ

 هبلتس, .لظف است فداص هي-حأ داكأ ىتح 'ىلعب

 هبلك احئاه ثِيللا ىقل وأ هتحاح نود مد رل' ض رعأ وأ

 هبكر ةنامز نمتطتسوأ هنزابل ةوتل تيكلوأ

 هيمنم ديعسلاو 7لباق ىله  همئاب ديعسلاو + رتشم له

 هبلج الو باج نم ناكال ةبلاج نياسملاب ءاسأ

 63 ظ
 (؟)ىئاحهباستك اىلا كاعداذام

 ىناجه باستكاىلا كاعداذام زاخم تادلاخلا نب دلاخإ

 ءامهتلا ىلع تزاج اهناول ةلح ةيأ كيبأ رد ل

 ءال٠الاو نابكلا ةثودحأ ادغ دق كب زخ نأ كل ادام

 ءارعشلا بذكت :لاشب اميك ادءاع كضرفءا رعشال تضرع

 ءاضمرلا نم اظل ريحتسملاك لثال وهنم تدح امف تنك لب

 ءامسالاب كافك ءاحبلا دنع دلاخ (؟ ةسن وحي ارعاشإب

 ةوسن ريهص“ (م) يطحقلا دااخيفاحلا (؟) فاج )١(



 ب الغلو بح

 كوم . أ - ء 3 ء
 ءارص نع اإل لاا ىفا لع نمو؛نهؤاحه نهوامسا

 ءاشدفلا نم 4هب ند مام قرتفك كئاحهىف كنيسحمال

 ءادب ىفشأب كاد ثا واد امئأف 6 تعنصام ك_:ىسال

) 000 

 ىرعش ىف نعطي نم ىلإ

 بير تلق ىذلا ىفام بيع بيلا لأ

 ةينيشلا عم هلق شيعل 3 رعشلا و

 00( بيغ هنف مهنعطف هع  سانلا حمصيلف

. 

 اى مصل

 بص وأ هيسسعلا ريرج < شعل ا | ىت>

 ننال

 بيع هفأم لكو ءىش لك تاع مك

 بيج ليذلاو «ءكولل هل ليذ بيجااو

 بوب رافقتي نأ بوب نبال كاي
 تلك تنأو داع تيل  انأ انناف

 ىلا

 تا .». -.

 (؟) بيبس ا 0 رج مك أامملسلس ل ريحت ال

 بذل ْز ناسالا نأ لهجإ نفت ال و

 هلتةسحاام اارعش مورلا نسحن دق
 م
 بيرعلا

 0( بربص مهنم سلأ مهف دجلا ركاب

 مالسالا قنتعا يمورينأ>ص (م) بدلاريغصت (؟) ةبيغ )00(



 هونك د

00) 

 ةيحالا سحاصاي

 ريمحا ةفورعم ىلاخطاف "ضارعتو كيلع ةيمل لطت نإ

 ريمش ريش اهتكلو غ3 الغم كي راذع ىف هللا قلع

 ريطم ”لك حايرلا بهم ىف 2 تراطل لإ اهمكحاادغ ول

 ريعشلاف ةرارشش اهيستحاف الوأ ء"ةلي وطاب كنع ابقلا

 ريبك ماما ف هللا دبشي - اهنم كناف « ىسوملا اهيف عرأ

 ريمضلا عيحص  اهدعب هب ر  ىلف ءاهار عجم وك اعأ

 ريدقتلا ىف ميكحلا مامتاب 2ىرغيوكشي نأب ىرحأ وه

 ريوجت ايأ هلل رّوج الإء طق جسوك كاقلتام

0000 ْ 

 ريشملا فك ريش“ اهل تضافو تلاف : تامهأ ةيحل

 ريبكشلاب ٌلهأ الإ طق اهارام ءىرما نيع اهتأرام

 ريكنو ركنم هجو ىأر نم ابعري ما «هفختست ةعاور
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 رييغتلا نكمم كيف اركنم ريغو « لاللا اذ هللا قاف

 ريك ذتلا ةمالع« ريش فصن  اهنم كبسحف «اهنم رّصقفوأ

 ريصقتلا ةنس سانلا ىل ىف 2ىرجال ىنلا ابلثم ىأر ول

 ريفوتلاو ءافعالا ناكم ء ىف دحلاونييف ءاتحالا بحتساو



 ربل

 ( دز

 ىحألا ىوذ باع

 هردص ريك نم تالج دق  ةيحل اخأ تفداص تنأنإ

 هرفشلا هموقلح ىلع عضو ابلصأ ىلع كارسيب ضبيقاف

 هرم ةوطس هنم تفخو  هلتق ىف هللا تيشخ ناف

 هرعش  ةرعش هيلع تأف اها )١( هنونثع ىلا قف

0 
 فيلالا ةيحل

 هيصنم ةلئاس ةيحلو

 ()هبذملا فذ ىكحم ءايبش

 هير كاذب ىذرب ىف الا

 هبزرا ىلع هيفك

 هب رصل هسأ ر ولعب تع

 هبلق و ان ولسق مب ىتشا

 ظ ةشناا(؟) هعمل 00



 ب ”مماد

 م1

 حارلارجاه
 رصقم ريغ حارلا قىمثالاب

 اهب رش كلثم كرت ىفام لقأف
 حارلا ىف ايس. كييار لازال

 حادقالا ةراهطو اهرفوت

8) 

 مولا ىنا نبأ هجو
. 

 ءوس.4->و مسجلا ىلا نبال

 ديد ش هل ضب هولعي

 هاري الو هارت ضغب
 هلع هب رظان ىمح الول

 رهاظ «جخبقم

 هحوفط ىرولا بولق ىلع

 هح وص و هب رصف م و

 هحور فدع ىد باذل

8 

 هنرفتغاف خأ نم لاق٠ ىل نأ

 اهضاعتما دنعهنمىسفن تركذو ْ]

 ةلدج نيعإ ىنسحلا ىأر ىثمو

 الصنتم انطخس نماب راهاف

 مدقم اندل طوسم كرذعف

 اهتمقأ ىنذأ كنع ىتتئابولو

 تتعم هجوةنوداءيفزاك نإو

 باذم لكن عت ذلا وقعت نسا

 بنوم ريغ ءاروعلا نع ىضقأو

 بارجهو رقم ىجنَأ ىلإ تب ره

 بح رمو لها لويقم كذوو

 بذكشملا حشاكلا ماقم ىدل

 باقي مل باقلاماذإ ؛ ىليلخ



 ل ا”

)585 

 )١( رشلا ءازج

 همكم لا وهأ ا ةدوصقم هدمكعم مولحلا لها باقر

 هدد هل مج نم ماح لفشي الو نيقوف لبجلا عردأف

 هدوأ هد وع نع نم م مب هيفسلا لهاجلا لماعو

 -ِ ٠ . ْ ”دط 0: :٠
 هدرزهن ودن٠ رهالفف 4 لسعلا 4ع ردن نا ملحلاكن وص نم

 هدرط وا «هادر هأرق الإ اًرسأ باعث نسر الو

 دع دع دع

 هدصخ ن* لكل ىدوع ملسا ناب دا دبا رد أءام هللأت

 . 17 لا سرا 6# سس م ىلا
 ةهذبع ىلإ نم لحفلاو هد أممضيإ رهلاف ى ادع تمتءعاأ

 هدشرىرا واءددولا نع عاز نم ةءاسالاب نجا مل ا نإ

 - . 8ع - ع

 ل لعق 6 هموإ شل مأ تن اذإ» : هل باذعلا قرا نم لذ

260 

 شفخالا ناماس نب ىلعءاجهىفابلاق(١)

 (يورلا نبا - )



 م في

 هدذهز ةقدأ عءوس ناوخإ ىتملاخم نم هللا رفغتسأ

 هدمتعم نامزلا تايئاثل ادفع مهار ١ رهد ترمم

 هدقتفع اهدّقف ىدل - تسيل نق ممن تايدلا 5

 هدبز افذاق رحبلا مطتلاام م,لايجاه تازال تمسقا

 د6 ا د

 هذقر امو هليل ضضمتيس هدشا رم نع مان نأ ليو

 هلصح ادماع رشلا عرز نم 4 توطس مراج ىنحايال

 هدبطضمب ىفزغ الو « ى مقبلا ىذ بغاشملا ىلع غايب تسل
 هدحتلم مث ىئبلا نكيلف ىدحتلم صاصقلا لدع تامج

 هددل اكران مصخلا ىرأ ىح هدل اذ تقلخ ىلا كاذك

 هديص تحبهو ىانأ هس طأقدهنع ت وفع نم امسال

 نون

 :هرمح اه « هتلقام شفسخأالا ىلع ضر غ ىلل اق نحل تاف

 هدهتنا اذا ىمعلا نيبم ىلع هضرعغت نيح رعشلاب ترصقو

 هدسأ الو ء ال ناك هيلمث الف «هاورالو اريش لاقام

 هدقتعاام لكي الرج رتف لاك تيور ىتنإ : لّقي ناف

 مهدضع نم لياذلاف « هحدملا ىنضرمت نأب « ءىنيز تمرأ

 مهدصق نم ماسلاف « هباث ىنْض رعن ناب « ىنيش تمر مأ
 م

05 

 هدهش امو« ىسم ىنع باف هدهشمل ىئطنم هيندشلا



 م _5"ةاآطد

 هدقعدهكفإ لح اًهءاكفإ ةفرمم ريغ, الوق لاقو

20 

 هدبع لجحلاو مهفلا وذ ناسنالا هلمأت اذإ - رعش ىرعش

 هدحج نمل يآ هبهسألا ثسب اًقطنم سيل هنكلل

 هدرملا رهاق ناماس“< ريطلاو ماببلا مهمل نأ الو

 هدرقلاو بالكلاهنع مهفت نم ةبتر بوطخلا ىف تغابام

 هدسح هبلق هللا نكس نأ قدسحم هارأ درق سحو

 هدمك  هقوف هللا هدازو ىدسحنم هنع هللا ففخال

 !هدمر لب« هاذق  هيرظان تملطا اذإ_قروص لزت الو

 ننقل

 م 8 ع ء

 هذدنو همأ روعح ف سد ما أهفس هناعا كيس رم رضاع

 هدعر اهنبا نم رْثك ا ١ نإ :ةبم2 :اهداعرإ تدعرا

0# 

 َس و ون , 8

 هدد و | رهد دمام .ء كم الف احملاو هما كام احعأ

5-5 

 هدقتفمك ىر ولا ف هدجا و فاطن هو نم احعاي

 هدقفنم فكل الا حاصب اف «لافسلاو لبجلا هطقسأ

 هدعو هنظ ناك دع وأ - اهد نك لع - ىلرح بط

 مدر قطب لو ءانيح و المح همعأ وص ىضراع ارطمتسم



 ب مة

 ١ ءاث ءعا . 10 5-000
 هدقو ىم |امؤ - ىرشدقوا لكو ناخدلا ردنا نأ ادعل

 هم - ٠ 1 ٠

 هدهمح ةتملع رورتع نم ابتحني و ىتلكا َق مدع

3 
 060 1 8. ا 55

 هدفملا عااصا ف هراثو ىهثلاو , سشعم هدم

 (لمدع ن< نيعفاصلل لذأ ةعفاصم وك نأ ةمح ن<

 فن دن

 هدلو دلاو رمق ىتس الو مففخأ مآ هللا محرال

 هدأو ول  «راوملارج «روعأ ادلو ىأر دقو هيلع اذام
8 

 هدمح نم دمح هللا ممسام اذباهمذ سانلا عمسأس

 نيرحبلاب نوكي لجرالاريغص لكشلا حببق ملا نم سنج وهو دقلا ةدحار )١(
 ةلذلاب لثملا هب برذكيو



 -_امةا"ثاب

 ب(
 ررمع ضرع

 رطخدل نءىعرصل ىذرب سلف رطخهلنم « ورمعل نيضغ ال

 رمعلاو سمشلا هالثم ديس نم ةلزنم هبف ىلوآلو ءامسال

 رهزلاهدرب ىثوضورلاةكحضنم اهبرسأ نأ ىلوأ هنمةكحضل

 ريعدلا ءارمعدرهلاب تكرشأ هكحضي كرشلاازأ لعأتنكو

 : ريسلاتدأأمف  قدز رفلال وق .الثتمم تلق .م وقسحعت ناف

 نككنا

 « رطلا هب ىفستيدهللا ةفيلخ مهدي ت كح ضأن ا سانلا بجعيأ»

 رطوهب ىذش,ىك ءلوحلانمارهش 2 مهرمع ضرع ريعتسم ىنإو

 ريأاىو رامف_ةعاس_يبظلا تحب هتعيش ماهى راعتسا اك

 أ ىل 4ؤ ىقبيس اضرع ىابإ هتراعا ىفورمع نبغي سيلو

 ربح هلك ىثوم اديدج ىنم هذخأ مْ ءاسررد ةهينرعل
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 روخ وأ ؛ كنم مول كالذ ناف هب رساامانءات الورمعا

 ريطصم لضفلا له الوءمهمامإ مهماه سانلا رابخ راعأ دقو

 إ رجال اد قف ىأو-ى ردت تنكول- ىتقفاكت نأ ق يتح تنافءاذ عد

 رتس هنود ارارس ناكو ءاردب هلماخ داع ت>«كرك ذ تبين

 رذ#لاتفيع ام دقوفا وملاك نم ترئذامدعب ءىاهكيفت رو

 رخسلااهدنعت مخ« هنم ةرخسل ةيفاف كيفى ركف ريخست نإو



 ماهيب

 رهش هدصق ى وع ىدهمأ فيكو ديب ركشل ىدهت نا تايه و- ركشاف

 رهتشم فنالا كاذبامدقتنأ لب 2 ”ةئداح١ كرش 1 « هللا رفغتسأ

 راظتنم ءايشأ ىفو ءانيأر امف هل ريانال ءىث كلكتنألب

 رهش' داك ءىث ركشي ناكنإ ادحا هب كرشتال كبلا ركشاف

 ني

 رققلا ألمت ل _ةكرع ءاب ةنكسم م.« تبلق ول ورمي

 رمح هنافكا نم كل ىصتخف رمح ىلا ورمع نع نيلمت الو

 روسلاو رارب الاو نهونك اسو هل قابطلا عبسلاو هللا بضغي و

 نكن

 رفعلاابب ىدوأ دقو ء ءوس مامر ةملاأظى هو« ارمع » ورمعاي كتتمس

 ريغلا كمساتلح,كمساريمنو 2 ِبْمَّتم ريغ اهيلع هللالا عداف
-- 

 رصتقم_تفصن أنإ_كلثمل اهيف 2 ةمس اهم منقاو « ريغ : ىلع م 8

 رمعلا اممأ هنكو « هلا ىز دلو ىف نيكملا َريعلاابأ يما

 رّرثلا كقالخ ً اهدها وشءىوءد هتنكلاقادصم محاصن 5-3

 رفظلا لمأب ماعترفظ_مذاف 2 نسحابأا, كش ريغمهنبا تنأ

 رفن اننا لاقزإو ءافرظو احلام هل ريظنال « ايمشاه هتلاصح

 رفملاو ءادصالا نكن اذكهو 2 رفح ىدص لب ءايح كبىنأ امو

 ردن الو ءىتبتال ءاهدكادب تبستك ا ام:ءابح الادلو نءتنكول
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 - ؟ةبهدي

 مب 1 1 0

 سدعمو تانا ثداوملا قو تدج ىوهو ورع لساشب بحدعأ

 ع 8ع
 رهثعم وم وجع دعم وهو ادغ ن ال هلسألو ورم ند“ تبدعا نإو

 ١ ل ء 1 .-

 رعبلا دساتست نا سانلا هفاو هيجاح رار>ذ١ا ىلع رمإب سيج
 ع 0 ٠ 1-0 1 ً 8 .

 رمزلاهب ثعح دقو راسل ناو هتلا و لغب .هل لو - ناو

 رطش هب بوم هتقلخ ناك رطش «هلاصوا ىف« قالا لبخ .٠ 1 ٠  . 9هه ّء 1
 سد 1 ع ٠ هلال . 0036 ٠

 ردحتم وهف ؛ هول بتاحجو كعص بنأح تق نازيم لك شوا

 ربع _اريدتسم ابل هانت فو 2رط المور ةجو ىف نيعلل
 أو 5 .٠ .٠ ع ٠

 راس .اباوط ىف هلو هل ىحضصا أدعص اهفرط 4هق حواط ناف

 د

 ع ' عا : ١
 ردمعلا تضنققا ىلثلام هما ق هةعقوم لع بورمع مسامم تلاق

 _- ٠ ٠ 3 / م

 ررج علاج باكا هيف سيلو انك ةرح سفنا نوكي ىلا
 ل 1 5 .٠ ع 8 0 ٠

 رورزدهصعل نعةصكعب ىف و - يحصل هت_سافط نمارهع تسجل 2:

2 

.. 

 ”راة و ءاوورمع ىلا حارب ىأ هترازو تالح ىلا ربزولا نبأ

5 8 ً 3-5 

 ردتعمو بتلاذ ا 6و رهعل ىحصن ةقراش لك | مزملا ركنا لو

 رس ءمرذعلا ضعبو 6 ردع 4 وك أنمشحيف 4 موق 4 ائيلع ىرر

1 3 

 رجا هل ىفارلاو ليما كيلغ تثتد>حو 6 ىرمأب امخ” دم ىنبالو

 8 8 3 ش . 0. .

 رخآ 4أ لافنا كلوط دكنعو ةيجولا ضرقلا ىهو _ةماركلا اهنم

 رطبلاو لوجلاهيلا هاعد نكل كرد هفافختسا ىلا هاعد امو

 راذنلا صحصحأم اذإ - نينا ن“ هدد و موطرخلا د "يلع سدلو



0 

 رفتخمكنناهىفنذلا و هال وم هتاهإى < ردعل و ةلابح

 نقلي

 1 رك || بينج ترغص ةريبك انديسم وطرلا ىبأداتتع نكس

 ررذلا هب رثعيلفءسانلا دحاواب, اررغاهنا.:! يف درقلاىطتما دق

 ؛؟ ريع هل تناك امأ 4 رابنلا ن< افرطىنتمرك ًادقو_كار امأ

 رذءلااهراصنأ تزوعأ ىلا ىلع هتءزءسمال,تءسقأامدشل

 رمتؤم#قلا ىمعأضفرىفسدلف ابيحاص لب+لااوردغ مهناف
 ع 5 ع

 ريش لاملاءزر نا ىري الو 2 ربت ضرعلا ءزر نا ىرينم

 رده هلاعمأ لع ىععل لكف هنامعل ءادهتساىوس اوصل امو

 رجدزمتالزلا نعلاكنلا فو بدأ هب ماوقال نوكي امك ٠
 ردقلا اهب ىرجن ىتلا روم الا ىلع هل كيبرشال  اركششدحلاو
 رملاديسلا كاذيأرتزوعأأ «هضومو“ورمعام»:ىللئا-و

 رمسلاو رامسلا لغش هل ع ت6 هلوط نكلوءالك :تلقذ

 ريت نيح فرعل ىّدسم هيف ا حبش ىلا ىدب نئماذ لازام

 ردكلا الوفصلاكاذوهاوس بوش هطااخم ل فرع لف الواح

 رطفلا مكسلت هارتماركلا دنع ةيفصنت ءال آلاو عئانصللو

 ردملا بدشعلا ىنح معمل ثفلاو اب دتعم ثىغلا لععب هارثقرخ

 ةرجتمثيغلل لهو ءركش شرت هب دو فرع ىفو هارت ناف

 رصقال و قيض هل ول ف سدل م هلبْصضا وف نما رطسانلا دك« ساك



 سس ؟ةيا/يل سس

 (مح)
 ' ماما حو

 بيغ | نيتس نأ ىناصتلا فيكو براد نيح ىلع برام: وتب رط

 بدها نابلانم طوخ ىلعتنرأ ةمامح حون قوشلا كادح امو
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 (١)سانلامأعأ

 :لادت موي تاذ- تاباوجلاو 2«لاجس مالسلاو_ب وبال لق

 لاج آلا مت , اح مو شابا وركذتالف« اهدعب اوتكسا

 لاكق كماؤش نكلوءل ازرع نولو# ايف -ىمؤش !أ

 لاثم الا يرضت نا :دمسينبا كك دب ْؤملا كردأ ىذلاب

 لايقالا ربدأف  تاليقم هياع تاحلاصلاو - هوعرز

 م لاصفلا نكاكف ؛ هل مكد«و اند قب رافأ هل ترد نيح
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 -خيشىبا لآنم لجرل (يورلا سابءلانب ىلع همساو )سورلا نبا و>ابستك ال ()

 ناو خيش ىب ل !نيب ناكر «كمُؤُد اع ) اولاقوهباوثيءف ع لق دعب لزعف - هءاقدصأ اوناكو

 ناكام هرهآنهناكو الياقة اوماقاف لب اامايا يفهيلا اودر>ف ةدومدي وأ !بدؤمن ا دءس

 هب ادص | تتشتو

 ىنمملا! ذه ي ةدوصغلاهذ ه ىمورلا س ابءا' نب ىلع لامتذ مظناذه ىمكيتايسو



 لهيب سس

 نكن

 هملا ةدقع هب تاح امؤش نإ

 ءنأ ثداوملا لرماعدب سيل

 رومأ لوزت نأ عردبلا اعإ

 مم دب ولا قاح ىذلاك

 كم دب ْوملا كردأ ىذلاك

 خيش مأ ىناي مؤشلا كلذ

 ءىعافالا مامس هيف « مؤش. كاذ

 طقلا ىلع ىفع ليسلاك مؤش كاذ

 ,مورحرلا رواج ول مؤش كاذ

 ا11ةنح ىف ناكوا موش كاذ

 ؛ دح رهدلا مثيل موش كااذ

 4 2. مه ىأا؛

 اربخوسوسبلا مؤش - موش كاذ

 لابجلا هنم لوزت مودل ءد

 لاجرلا توك نأ 6 لاو لْز

 لا هزل مهلا ىدتو نكس م

 لدلاعل

 لانال ةوجن سار ف وهو

 .لاملا هف نيالا نكمي

 لاطم هف سيل ء دفنا نجان

 لالملا نوكي املالج رم

 لالب هيف سلو ىسال -ن

 لاوح الا انلهاب تلاحل_د

 لايع ةياع د ىرولا موشو م اع



 ل ا” دس

0 
 ص 00 .٠

 اعمدم كينيمعل كرتت 0 تت 5

 اير امو ال ةراطوأ هللا ىّتس

 اهباسح ىلايللا ىنيسنمت يلا

 هسأب موبلا فرءأال ةرغ ىدس

 هده« كبأ ل مويلا تيضق امذإ

 تاخ ىتلا دوهعلا_ صنقأ تحبصأف

 ةرم ثيغلا امل ىفستساو نحا

 ابنيو ىنب مايالا تنحاال

 -مجه ريطلاو ريال ىدتغا دقو

 ةوخا هةلالث ىلاع « نيل

 ىوه ىلع تفاوت ءاوهأ نيسعيطم

 هليلخ ليلخ انم ىعد اماذإ
 لصفمو وضع لكفه نأو

 اودلقتف ءممالا ىلا اوراثف

 اهلثم" موقلا عدوتسا ام « ةقمنم

 ءهةيطأ'و اة.ةخ اداز ةامخ

 اعدوف بابشلا حرش ىوط انامز

 امل 1٠١ اهنارتأ نع مطقت

 اعجأ ل وحلا اهب يضقأ ةنباب

 اع.سمو ىأرم وبللا هيف لمعأو

 اعتفأو الظ هنم قدأ تفلخاو

 امجفتإ ناب قوقع ةه'ب
 اعمدأ

 امحرم كاذ ىلع تنفع نإو )م اندب

 نب
2 

 أعحه نيام ىادنمتسجوأ ولو

 أعم مهحاورأو « ىّتش مههوسج

 امقوءدعت ل لبئلاكتلسرأ ولف
00 0-3 

 اعرساف ءايم هال « كيبدفأ د

 اممصأ رجا نم الق 4 هحراحو

 أمقنم مسلالمحت ارمج طئارخ

 اعضنال ىعل اللا مهعت ادو



 تت ل

 اورهشو تاثاحلال أاوفقو دقو

 اهدج ريالا ف موعلا ىق َت دحو

 مصاون دوسو ضي' نم حئارط ٠ ٠
 اع او:ىتتش نيب ابنم فلؤن

 رةلحر عم زم نونم ,نءاظ مكف

 لزنم دانر م ْن نم مداق مكر

3 
 د

 أاءرص٠ داترت ريطلا ردغل كلانه

 امنأك ءايامرلا اهيمارل حايم

 ترداغو كتمتمأدف ام بوز

 هبيصتام اب ىلوأ ةلوعابل

 اماني اهرجز الإ كاذ امو

 هدم ح رص ىعءأاملا تان ناك

 هناحص ىفابثب ءىرسك ىبارز

 ةضورو هفبرخ ىف اعبر كيررت

 امسؤمس نيمعان ىلادص لاظف

 تضضفنو« ليص الا سمش تةئردقو

 ىغمتل 5 دلا تعءدوو أبدت

 اعرذأو اقوس فاصن الا ىلإ نبل

 نكرر
 اع نونم ضر لا مدأ لو

| 

 هو

 ةأمرال ادوحس تاأاذف

 همحلام ابفالا نم تقشن

 اعمزأ ناك ام نود هأوث انرصق

 ه5 مسلم نم 4 خانا ا

 د

 امترمداتريبوذكملا اهنابسحو

 أعماق اياذملا ىعاد هل اهاعد

 أهحفم و 4 ع وحافم ريطلا نم

 اعجوم ناك نم لاوعءالا ردجأو
 َ و. .٠ ١ هل 0 1

 بس عءنص وخلا ف ناهد نا ةهفاغ

36 
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 أمؤرتف ىحضلا قور الع اماذا
8 

 أمم ممجيا وأ ادفو رضحبل

 اعدم رمالا ن“ 5 دن ةل لع

 كلل
 ادرش ةيألا ض وح ىلع تاظو

 ع ع

 ادزعزم اعرو ىنرغلا قذ الا ىلع

 هرمع ىقلاوشو امخعشاأف |



 اعرضأ ضرالايىلاادختسضودقو ةضيرم ىهو- راونلاتظحالو

 امجوت ام هباصوأ نم مجوت فندم نيع ةداوع تظحال اك

 اعمدتل ىجشلا نيع تقرورغأ اك 2ىدلاب لضم رونلا نويع تلظو

 اعشخ وحشلا نم اظاحلا نظحليو ايناور اهيلا اروص ابئعارب

 اعدوت ءامص الخ امينأاك امسبلع قارفلا ءاضغأ نيبو

 اعشعشم ارارضخا رضخافسمشلان» 2ةرفصضوراةرذخ تب رضدفو

 امجسف هيف ريطلا ىننم ىتتو هلظ نامير ضورلا مسن ىك ذأو

 اعرثم احنصزاوشنلا ثحثح اي هلالخ بابذلا ًىسر درغو

 امتوم ابرض ريطلا تاودش ىلع مك انه بابذلا نينارأ تناكف

 امتمأو ثيدحلا ضافام نسح اك انني تاهاكفلا ثيداحأ تضافو



- 

 (؟مه)

 دواد ةملخ

 دي ءىراق فصو

 ساهم كغام مف ت ولع دمل ةثرا# سابعا كرد هل

 سايعوبف()مرج ومن نسحىف افلخ هدعب ىَتبَأ دواذ ناكنا

 ساملا نينم سمن امناك ةدعاسم سافناو : ىدنت وص

 ساكلا هلاصوأ ترف امنأك هلصافم ائدل* همماس لظي

 سامراو ماههوءاوممسأف مهلك ءارقلا فاس انل ايحأ
 سانلاورارب الا ةكتالملاالو ةتليضف قابثا هللا ركنال

 هكا
 ماسح صو

 عع رذ هت رضف 0 نفح هيلع قياال ماسح

 ميرهاهز بارسلا ناميرك زه ريغ نم هلثم دعربو

 عوردلا تبيلوحل' ءامر مال هوار اذا  نولئاقلا لوشب

 هدر

 عراب نغم
 أجلا روقولاة فخ اجزه هلمسش ةقلا اجيب جزيتم

 سجوتملا عماسم لاتتأ ال هتوصو اجشلا تبوامأ جشو

 سمن لصافم ىف ىث« ةنس 2 دو هتوص ةذل ناكف

 توص ةراهج ( ١(



 5 7 ل

 مة

 كاذأ نم رفمال

 بونحال ىرذ الو « زامسم م اذان عال و مكر ش نع سيل

 بيصنلا ريثك كرش نم انأ 2نكلو؛يبصن ك ريخ نم لق
 بيرق نم ىبلان « تب رمت وأ دبس نم ىبلا تدعام نإ

 مموعو

 (؟)دضتمملا لدع

 ءادشش ارذنم كلبسحو الهم ةداوه مامالا دنع ايلاطاب

 ءادع هيف سديلف «ءاوسلا مق يذلا ى-لاب هيلعما مالا مكسح

 ءادعأ الو هل ءايلوأال حضا وءجابأ صحا ءدحا كح

 ءاوس بيرغلاو 4 هوخاف هلدع ةيحالا ةااع ىلإب

 ءامنلاو ملا ءاقبلا ممو هاب لاطو هتمالس تماد

 غلبو ٠ هأتعؤ ةبرخت هامرفارماهل مالغ ىلع ركن أدق أ ل ديد هل لاقيداوق نم داو ناكو 00(

 ىلو ليتقلل سد دضتعملل ليقو نال وداوقلا هيف عفشو هذم داقينارهاب . دضتمملا كلذ

 هقنعب رضف « هللو النم ىلوا!لاقف» ٠ ءانغو س ابدل (لئاقلانونعي) لجرلا اذهع
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 () هلهأ انأ اهب ىنزاج
 قى الع ءمدم ب وباثحتو ابل قالغنا ال اوباتحتف

 .ء 8 8

 ع 8

 امهعمجل ىلمساو | ؛لعقا وأ ءتيس

 هلخ رع# هش أع لوشي نما

 بيجاعالاب اًواج كلة وخإ زم

 بيروثتي قوعحم بيسملا نإ

 تييسلاب ابيبلو لعفب العف

 تك الو سيذاك :الا ءويلا

 دحل

 وى

 وكش ال اسق نما

 صخر ا - ىندتعاو

 ىدب نع كالام نوصأس

 اوط_وحهأ ال_ تلا

 اجبلا حرطاس ليال

 مسلك قئالملا نمأ

 ىلع زعأ ىلع

 أم دعب -ىلبخل

 فك هزرتتلا

 ىباح

 ىدأ
 نمص

 هدم دق ناكو ؛ عبصالا هالا ىبأ نإ 5 < سابعلا ىبأ بناكن يملا ىبأ ىف املاق ()

 ىنامز هلوطت ىلات

 ىناعملا طعس نم هيلع ت

 ىناما نعلم رعزوصأو

 ىناحهن مالا رهدلا ل

 ىنامرنمىبامر ناو

 قامأ ىنم | وذخألف

 ىنامتىبضغ اذا  ىضغ

 ىنانع نم ىلح تنكم

 ىنامكوخأ ءافولاو « ىب

 هنود دتع هن اوذا ند ةءاجهضرامف ! ةءوره ةدصوقل



 ادا ا"ثءه |

 قاوك ىظيف لظا نإو نمظك اون ريص الف

 ىنالق نم ىنالق دا ىس ف فبحاس ىنكل

 ىلال نمىنال ذا_ةد  ارالا لك اهديراو

 ىلناكم كر ع ةماعت نمام أمل نإ ىناكم ىراو

 ىلاشو ىردق ىتتايص ف مك هللا ىناري ىتح

 ىنارب ا هيلع ىقح قتلايمف م ىناوعلو

1 

 ىلاكم نع هماعل نم“ هم ا لاو ودغيلو

 ىنافك همدخأ تنك نم ىلا ىريتخ ىبتن اناو

 ىنارول - ىعايض ىكرل ىةحود سراغناكنم :

 انك قل

 ىلا نم ىلا - ىنم ةين فا|كياعو

 ىنادح ىباق ن 1 ا-رزنلا» امإلا ىلا حبب ريسأسو

 ىنافج رح ناو رح ىللأ نيب' ىتح

 (هحز
 ع .

 هنارما ءاثر

 ءاكملا نع 2 أصم لح احس الو ؛ ادس ىنيع

 ءافول!ةحص نع قدصأ انك -ةسم ءادلا مككرت

 ( ىمورلانبا - ؟ )
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 امدق ءاكلاو ىس الا نإ
 الا ءاودلاءاغتنا امو

 لخ كعل شيلا عمم و
 كل

 ءاودلاو ءادلاك نارمأ

 ءامبلا ىلا ليبس اب

 ءافصلا هلخ هيذاك

 (ةل)

 باعساا
 دعاور نمي « لجز للبتم

 رخاوأ ليبس هلئاوأ تدس

 ةردب هيمأأ> دعسأو ءاخسف

 تسحيتفءايصلا هيف تسفنلو

 الملا ناعيقل تيضق اذإ ىتح

 («)اهدا زمرجب هاياور تقفط

 هبوعإ بيثكلا ضورلا كحاضتو

 هن أكف « هتاحفت ثمسدلاو

 هن 5 هيف ءاكملا درغنو

 ءاملا اهي له برقلا )0 قوقشم )0(

 قورب ريطتستو هيتزجح نم

 قوسي فيك نيقئاس رد

 قورعو ةرادءاوس هلم

 ١) ) قوقعم هعدأت ىلكلا هئم

 ٌقوفح نهدعب ؛ قومد> هنع

 قوم_ثم اهدازمو را وف

 قوترملا هرولن قتفت ىتح

 قوتفم هرأف عوضت كم

 قوشم ءانغلاب لاعت برط



 تم ص ا//ثس

(4.) 

 ()ةءأرب
 اديعمو أاثديم هللا دجأا

 ِء ِء
 ىلامو ىلهاو ىتطخ ىفانا

 55 »عَ 8 .
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 عحرصأف ه4تبفاع ىاشح وا

 سمو ء

 اروح فراش نا نم ىما

 أائيمآ تنمأ نثل ىرمعلو

 مع رمألا ند هر قى اا

 املا فاد ََى جفمخ كلاذ امو

 افرق نأ ىقءوسي ىلأ ريغ

 هيدل ىرتس قريام ى رأو

 لا ىلع حشب نأ قيقحو
 انما هللا هلام ىبت الم

 ابينم هيلا لزإ نمده

 ايرغادرف تيسمأ ىل اكو

 ابيجو ىبلق رفتسإ اش ىض

 ابيلس سنأ لكنم ابي رح

 اثم وأ ابقامم ءاضق ىف

 ابيهم باهأ نا قحلاف نا

 اس وصتلاو ديعصتلا ليطأ 32

 ابنرم تودغ ىننا الو:ىض

 ابيه ىلع هردص قش

 اييشقلا قالا قات ةطخ

 اسمل  ائم ناك نم هيدل َر

 اييشم ىراذع اك اباقثراو

 ا

 ابيطمو ارثكم هيف لقت_-هيف لقنزإ  ىذلا عاملا امأ
 اعذكستلا الو هج د ىدا_ ملئالا 4> دام فاخمال ىذلاو

 امدنح ءارغلا عباتسإف لسخفلا .ىوذ ىراجب لزب ميذلاو

 فسوب يضافلا ىف اهلا )١(
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 ايمحموالثاس ردصلا الع هارتو اتماص باقل المع

 اممصم لاق لاق وأ ءايعأ لع اسوأ « لصافملا قيطىشق نا

 ابيقعلا اهنم بيقعلا ولتي محن الااذكو . كلام دعب كلام

 ابيغرت بغار لك ادئاز ألمع ىسأنلا ىلع مول لك

 ايي رغ اهريغ لات نيح هيدشرتسل هسسمش تقر

 اييصخ ىعرمو ابصاع اليج جارو راحل لزب مل ىذدلاو

 اببسش اهو امتاح الأس هادجمتساو هادجتتسا اهلك
 ابيغمو ةدابش هيضتري ند ىنيد نا هللا دهشي

 ابيسن نيدناعملا نيدل ىحك ضأ الو قب رطلا هب دناعأمل

 اببقر ىلع هنيع لزتمل كيلم كاذب ادهاش ىفنكو
0 

 اب رث نأ اهتناح نيسبي قسحامو نيميلاب تيرا ناف

 ايبجتلا ءالملا ابا لأساو ساهل ابا ءالملا اذ كينبا لأساف

 ابي رض نب زحملاواريوض ني_..يهللاو ارهاظ نيالا

 ابيط كسملابو _اشتف اذاع املي ةرابطلا ىف نيهيبشلا

 ابيلحو ايئار سانلا طلخ ٠1اذا_حالصلاىف نيم رصلا

 ابيرق داشرلاو « ىثلا امهنم ادع حارو ىدتغا نيذللا

 اسيغت ىل نادوشي امو «. تسلق  ىذلاب ىل نادبشي ابف

200 



 ا هلا

 أبييح كانا اذا امجو هنم 2ىّقلتو الدع هارت ىم ىدهاش

 ابي رتبت نا تنمأ ء« ىسفؤ كلم ةعضإ ىدهاش ناك اذاو

 ابيعم نوكي ىئاع ىسعو انينظ نوكسي ىفراق ىسعو

57 

 ابيب اولبَقي نأ اويعاو«ع ابلأال رشعم نم يريذع نم

 ابي رخت ىنب اموءاداسف هللا حلصألم لكنولأ, سبل

 ابيد اماو« مبنم ارهاظ اسارتفا اما «نيملاصلا ىلتاق

 ابين بينلا تثحتساام_دسفم 2 قكو « عافأ نمو عابس ىم
 ابيدالا نوقدنز. مهارتق مييلع هافسلاو لبحلا بلغ

 ابيقلتلا اوشطلاف ءايمن باتلالاب زبانتلا ىف هللا لزنأ

 اببلألا مييلع اولاطأو ائاظ رفكلاب نينمألا اوبقل

 ابيهرت هل اويهري ملو ننسظلاب هللا مرام اولحتساو

 اييسح هلالا ىّقتالو تا ام اذاروشتلاوجريالوم لمف

 ابيضخمهالطنم فيسلا ىرينأ ىلوأ هللا مراح واحملاو

 ابيذو ارومع ابلك لتقت رار_بالا جهم ىف نيغلاولا لتقاف

,0 

 ابيرع مهنم نيقبت الفءك 2 وزغسم الاب كانأ_:نممهنإ

 ابيلصلا نيعفار مورلاةلامح ىبكحن ني.دلا ىلع ةلمح اولمج

 اييبحم مهيعس هللا مس وأ 2 نكل «ةميظملا كب ايدارأو
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 ابيصحم اوضق راد اومرف اؤوامس ال ءاغوتلا نأكو

 ابيبتت مه رمأ ل بيت 2 جحووزغ كاذ نأ اومز

 ابيحع كاذ ناكو « ضاق مجر | ولحتساف ةيثو رعشلا بنو

 ابيبص ءامسلا نم اباذع لب اثيغ هللا مهاقسال + مملام

 ماييدج اماع ناك نا هيلعاذ اممأ :رعشلانم ىاح ىلعام

 نين

 ابي رجتلا لئاسو«ىلاقم عد ءءىرب لكل مهظ اذكه

 أسمن باخ و ةعيش تعرق فش تاذ لالضلل ةعيش

 اييطخ هيف تانبلاب امئاق 2ىّتنت ىف احداق كفني سيل

 اسغر  اعبوأ مهدصح فنا ادصح فيسلاب نيملااغلادصحاف

 ايدألا .نسحاو بدلع لستلاب ةبوقملا ىف تيرا نا
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 ابيرقت لب« هيدلالحمو .انمأ "ىضاق لدعب جارانأ

 اييحرتلا ضرفيو هنم ليه تن اني هب اصوصخ لب

 م0١
 ىرعش وداع

 . 5 8 م مل 1 . 0
 أحييقت امهاخ لبق تءسوا هوجو «ىرعشهو>وقتراغل



 احبت اهنم هنأ ركنا ىذلاو #ةيلع تايراز ىهو _تدفف

 احيلكت ترهظاف « اءابتاه ذم اروص هلاقص ىف ترصبأ

 اححص ترعو«املاس تتنعأ 1 دنع اهنا هللا دبش

 احب رص املظ كانه تاملظ هتوتجاف « اهحق هيف تناع

 أحيبص ايضو هبجو تأرف ءاضو موق هوجو ه"أرو

 احصق اغلب هب ىزاويام ىدي ليغصلا رظنما اذكه

 اسيبق جيبملا ىرت ماذكو اليجج ليمجا ىرت ايارملاو
 ننال

 احب رَقلا داؤنلا اب ىواد”«ء ارذع ءارغ()) دعس اب ابك اه

 احياق هارت الف «ىفصير ءشلاو فعضنت لوقعلل الثم

6 
 نسلارك

 هب مسببإ تنك ءىشلاب جببأال تحبصأف ىته تابتكا

 هبرا ىف هيرتمت ةقواخ هتقولخ نمشاع نم سحو

 حل
 (١)قارولا صفح ىأنونثع

 ابصات ىلحبصأ امهالك هنونعو 2ضصفح اباذا
 ايلاغلا رثك الاناكو ءىدحو اعم ىناوحسب ىلاي رغأ دق
 اماه افثاخ ىل ادغ ىح هنونتع دحتتساام تمسقأ

 الفم هتحتر نقذلا ىلع تبانلا رع )| نونثعلا (*)



 نمت

 اناج هتيم لزتمعيلف همحز ىف ىل اتفك ناكزا
 م

 !... لضف اوطمت

 ىعحادم نوليشي م وهل تيجع

 ةهن ويتح يف ؟ قاسفس ى رعشأ

 يرفافمدس ءاش ول نع تفلح

 ضغبم مهلا رعش ىتفاال

 مهي سيل ريشعم مهنم ب تبحعأ و

 اهريعشامدق اهابلأ تيزارب

 انك اوسىرجم كفتتالءاللا سم

 أبتح كرح نامسرفب موت

 انقلاب نيعاطم تاراغأسراوف

 مهحامر 0 هيد تسيلو

 بضخم عيجنلاب | منم حيمرالو

 هن وزعطي مهللا رق ىرت تسلو

 هبر قوق مهنم دبع لك ير

 نشل ١

 اواقامت نواهاج مهنم بجعأو
 هتماع بدأ مهيفأم 6 ءامغأ

 مكال

 هيك موهف» ىنعملاو « ريصقلا هدعمر )١(

3- 

 ى ودل وا 53 و

 ىثالو ىرءشل

00# 

 بحعملاذ ىفو«

 ؟باوثأالرف«ىناه نكت الاو
 بغرم مولا يوذ نعهيف ىلاع

 بيحم مهبلا عنم هنكل و

 بحيعم رعشلا نم ع

 بهل ران ءاقلت اهناسرفب

 سمعت روظلا ال نايك رلافءنينافأ
 بعكم حدر نويف را ال [نق

 بعوتف نمت مهيقحأب ن ا نكلو

 !بضخم عيجرلاب نكسل وكانه
 كرمونرةولعملا هكرملا لب

 بيغمهيف ىربشلا )١( هكزينو

 بكنأ ممترامع مياكو
 بدو نيح بيداتلا لباق الو



 اخ

 اهيلح اوريعأ ابادا نأ الخ
 ع 0

 هن كو« ةنيز راعمأ رم اكو

 اوبرقو ىنودعاب نإ موه

 بذل و ها تدحعص ف

0-3 

 برقأ ل كشلاوءصقنل'ىذىلإاولامف مهصقن ه,دامبالضف ىل موُقلا ىأر
3 

 هن وضل رأم اهافعا شرف امخ

 لسع ودش ىلإى ءةصتال مثأم

 بويغ ليلا ند مطق اهمءالو

 برطتق ءادحلاىفاجىلع امأو

0 
 بييحلا ملظ

 هدا فو ؛ هنأش ىلا ودغل

 الا

 امناح دحل حالا ى رأ ثيح

 ا اكول تحبصأ

 هنمرل
 - يعمدالو ءالك

 هسمال

 لادبالول

 ىف أعم تيدا لهىرعش تنبأ ا

 هتممل هش و« ى

 4 ر نم 5 وفعل

 هحايط هاون تطحشزا- هيلاو

 هحاورو هودغ تبييبحلا وح

 هحارتأ ةريشكلازنال © ىل

 هحاربأ ىوبلاتناذل ثنو

 هحاجسإ هنس> لمك ناكول
 هحاجلا ىتامع رضأ تح

 هحافست
3 

 ىو 1س ٍصأ نىح

 هحارفإ الو 6 ّى ءاق هقالقإ

 حارق نحن نم لادتف

 3 د



 ب موعد

 ملظتم قش اء فصنم تن أله

 لزرع كنم تميخ دول امسق

 هركسيل انرمشم كرش لاب ام

 - هنود نم 4 ةبدعم ىسفت

 هحاص و هلاكش تيجتلا ل وْط

 هحاطب ىاو سنو «هةنزح ىل

 هحار_ىئسفت كندف_-ىاوسنأو

 ع 0
 هحاباتساو - ىنود- هحاسو

 هحامع نيح بذلعملا فاعإ ىلثم نكيرلوكيفصنلاتيب مكاو

 وو

 اهيح يسفل 820903 بف نمأب

 هروظ تيط ةيحالا ىدحو

 هتححمو هلك كمول تافكأ

 قم 5 سدل و_-ىنحصت كاسعو

 قذعم مرصلإ ىتقذحأ ناكام

 هدهش غُتاس « شيعلاك هنكل

 ىنذلب ز وفأ له « كلامو رام

 حرطاو:كمالمرثك تالف ءالك

 ىوبلاف لذعملا لظ دقو امأو

 ردم ءاشباك نوكي نأ

 هلبيسو ىوبلا ىف ةجاجالا ينم

 هحاضيتسا هقحو «شغتملاك

 هحابق نبأ هللا كال -ىنرأ
 هحارم « بيطب ناو بحلا دنع

 هحاتع نم هحمأف « ىمئالاب
 هحاصن ىرإام هب را نع

 هحادرو هقاخ فبغرم االول

 هحابذ صغأ ناو « هيلا يصب

 هحانحو هفارق رزوكيعو

 هحارط ىتناف ؛ ءاذهلا كن

 هحاتموىوهااأ فورصم هلاأ

 هحاحصوةماقس هاوس ىديب

 هحابنو هر ره لوذلا ن«و



 ب مو ب

 م(

 - ىئساف ثع د

 تبهاذم هنءو ادومحرصصلا ىرأ

 ءبجاو ريصلاو« ريصلا قمح كانه

 هنافءافك ريصلااب ؤرما دشف

 هب تقدحأ نمل ىجناملا برمملا وه

 لقاعل سيل“ هفالالخ دعأ

 ءةنامث نمقنجءلاج نوبل
 هلالخ ىده ءىثلل ايحءايف

 مهاسأ نأ سانلا ىبطتي دقو

 فرصم ع ىثك أسدل امهناو

 ىس الاهل ءاطأ ىسأي نأ ءاش ناذ

 0 ءىثلك «نايرورذ .كلو

 امههالكلب «اههونظ اك اسيلو

 ةراتق: انم راتخلا

 دك سفنلا ىلع جت جيتحا اذإ

 ف سهل

 بهدم هنع نكي + ام اذا فيك

 تبجحوأ ةرورضلاك هنم ناك امو

0 

 بريم نهتم سهل رهذد»ه راكم

 ٌّ ٠ 3 ٠

 تعرم نونع_نفصنانإ_سأنلانم

 ءافش
 د 3

 . يل ف ل

 باوسوكد ىذا ىلا

3 

 بح ظحلا نه 4ف م كراتو

 د د

 بكرم عابط مف مهراصو

 بكسي نيح ةيكن وذ هفرص)

 باجي ريصلا ةءاج اريص ءاش ناو

 بهذي ءىثلاكو ءابولغم ءرملا هب

 تيبس عاطتسم بريل لكحل

 بهذيف داذبب وأءىتايف دارب

 اسايف ىا امل ىنع ردق لع



 الا

 بنجم فئانجاعوط هلاهيلا تلبقأف ليلا ريصلا اهدءاسو
 باغتو ءاضقلا بتعلاب لئامت لزتمل ليطاب الا اهانم وه ناو

 باطم رذعت نا اعوله ىعو هبي .صمتب اصأ نا اعوز+ج ىحضتف

 بسكب ال ربصلا نا : ليق نأ, هسفن ربصلا كراشلا نرذسي الذ

5 
 ظحلا

 ايكوك تماسي ىكليلب راسك هلفح ك رديل ىعسي يذلا تيأ ر

 ابرثماوأش مار ىنأو« فيكو هريسب كاذ ميطسيالف ريس

 ابقع مث اداب ء ءانع ريغ هبلط_كشال-هافاوءرسملولو



 اال

 مس
 نامزلا لهأ مذ

 حاحشلا لين ايلاطو «ء م الا موقلا م دامأي

 حامسلاالو ءءاجحلا الوءس دملا 2 نمزهف تنأام

 ىحاسملا الا اهؤام طينبسيلل فكأ (تئدح

 حامرلا فارطأ ريغإ 0 سيل موقت دولجو

 حابم ضرع يللا هسوأب يمح لام نم ٠0 تئش

- 

 حازملاو ةهاكفلاب و: سيسنلاب كضيرق 2 لغشاف

3 
 ىطحفلا دلاخ جوز

 جاجحلا نم اهبش دلاخىف اوئيموع اومست لاجرالاب

 جابم لكي هتمقت لولحو هيلذب ردي نمع هؤاضغإ
 ىجانالةون لضفأ قدصلاو مهقدملنيقداصلا بحي لجر 0

 جارخالاو جال,الاةوهشنم اهب امع هلايع مأ هتقدص

 جاوزالاءرك اكحافسلال بح اهكرجأو ءامتاوبش ابحابأف



 خابس وهو هيف 1 عدزب 0 ىتوسك برح نبا
 خاسفنا نم هناكرأ لك ىد 6 رهدلا حطات دق ( انمدع

 اوخاشو مهينبف بيشلا ادب و مهو تامو 6 ةحاسل تام

 حارص نمل  هلاثنا نيب فورخ تعاد اذا  ناسايط

 ىلع بأ يحيبم اهيل ى"ثالثلاتاعوطقلاو ةعوطتلا هذه يف يميرلا يباوحتب ()
 اممو « بر> نبا ناسيلطو ديءس ةاش ىفدرءش عاذ يذلا قالا رعاشلا نودمحا

 ةيلاتلا ةغب رطلا تايالا « ديه س ةأشيف هل هرور

 فاتلاو رضلا اهلس ةببوش كيمسأ

 فاع الماح الدر ترمصبأو تنغا دق

 «فندلان م يبامءرب هقاكس نم ىنأن»

#0 

 فاتءتل هتاف اعمطم اهأرؤ

 فسالا نمىنمتت تلقأل« لوتف
 «فرصن او بلقلا بدع فقو نك م هتمأ)

 كلامتال ءحورلا ة ةفيفذ © بولسالاة قر ثرةب اعدل اةولح_ءىراقلا|هءارب م تايب أ ى

 رب وصتل ا ةقدو ةهاكفلا نه اهيف امل ك كحضلا يف قارغالا نم-اهمتءارق تقو هنااا

4 | 
 يف هوورأهمو « افرظو ةفخراشلا اذه زع لقي الف ؛ ب رح نبا ناسايط ُق ةرهش اما

 : برح نبا ايطاخم هلوق كلذ

 ىدصرنامزأ | ةيححص نم لم اناسايط ىنتوسكب رح نبي

 ىدهنل هدحو هاثء.ول قد ءرفرلا ىلا هدادرت لاط



 | نواس

 خابط هفو. الا توصي مل ىحصل تلقو هنوص ىنرس

 حاخر نهن اك يح هيف  اًضرعو الوط عودصلا رمتسل

 م
 برحىننناسل طىنانت كارأ ىتتاف: الهم ا تخ ون ىنب ءاسك

 برلاوقرشااىفرييتالريصأو لل ةريسم ىلأت نأ كذيعأ

 بردالب فوخلا ريثلا عدتالف ا:يبردلاهنا! ىئاكا ىئاسك

 برشلايفواروطلفلاىفاهبىبيا“ ىلا, هرغأال ىنيحنالو
 بركلاىذ ميصلا ىف كل: ءءاسكل وبق 2 ىراناذ ؛ءءاتشلا ىف ىنح فدأق

 برضلاو مثلاب ديعلاو « هتبانإ ىنتنناموللا» رحاا ناف ءاربصو

 دلل
 ايونذلا حايرل ىلع ىنجتت اناليط ىنتوسك برح نباا

 ابونملاوكشيوايصلاوكشيحاص هيف تسفن” اذإ « نالإط

 ابوبه هيف )١( زوزفلا بهتف | يريغ ضرأ نم حابب رأ بولو

 اب ويلا هيلع ىرخأالا قشتق انوص هيحاون ىدحا ىنغتت
 « اي ورطالا ميركلا نوكينل البم »: لاق« هتلذعام اذأف

 نكينقينل

 ابورحم ىتتكرت برح نباب 2ىسكب ىدواف هل ىوفرلاط
 (عحح)

 ايشن الو« الام هل ىوفر ىل كرب سيل ؛ ناسايط يل

 )١(الشقوق



 مس اناس ء ل

 اب رط اهبيج ى رخأ قشلو  هيحأأ هلم ىننت برط

 اب رخ هبارخ ترمح اذاو  ه«رامم ىلا ليلا فك

 اب رحلا ندي ري ءهيف كشال هب داج نيح برح نبا نآ
 م

 ءاسكلاب يلدج

 نئوالودب ىلعانفكعامف هبئذنال هلع انفكع نما
 اطعلا مساوالا كان دبع انف اهيشافكالم الا مساونكسالزا

 نملاىفاص الاتنك الولطم هعبشي كنم دعوب انيقش الو

 نمثلا هفان ءاسكب اهقيضل ىنلطاع لاح نم هللا كذاعأ

 نيزلا هنيز اهيف مراكملا ب اهتنيزو ايثدلا هذه ىلا رظنا

 ندبلا ىلع لقتال سفننلاىلءنيز هسبلت ب وثلا نافسبلأو سمااف

 نسحلا م.سملا لثم كانسجي ملو 2نسحرظنم اب ون كعاردا ىفو

 نمرلا ىلع ىف امكوسكي ف وسزأ ةق'ىلءواببام كركش با سك اف

 حا 1مم

 2 ىبتنا ىناثلا ءاملا ١



 ثلاثلاءزجلا

 لايالوىرالب ىدمظ ىدوع ىهز يو بوصخم انا قاودف

 ( فنصملل ةظوفحم عبطلا قوقح )

 8 ١5 ه ا*5* ةئس

 د

 ةرهاقلاب ىلع دمت عراش لوأ ىربكلا ةيراحتلا ةمكملا نم بلطي

 رم ىفايصم !ميحاصل



 سل 59

 5-5 اعمل عالطا قامعأ وع؛ىوق امهالك ءبهز وبغر ىنعزانت

 بطامملاةبهرءالجر ترخآو 2 ةييغر ىفةبغر الجرتمدف
 !فاوعلان ودا بيغراتسأو  اهزافم وجرأو ىسق ىلعفاخأ
 بهاذملادعب تاياغلاو ندأنمو ىهذسم لبق باغ ىلإ رينمالأ

 ىمورلا نبا



 ل ابل

 عا

 ظوظحلا ةبسق
 ءاسغالا ةينهل وع ءالملا ءامش

 قرملاكونالاينتد_اطمزاهو بدأ ىذزك ايند_ااطمت زرع
 قملا لهاحال اهيلطم نابف ابللذب نأ اهيف هللا ردتو

 قار برشموأ سشج لك ًامنم ةبرجتو معوذ كفن سلف
 قأ رظنمو وأ نسح عمسم نم ةنبا ىف ابنم ةلاهحلا وذو

 (١)قفتءريغاسسق ةيربلا نيب اهم نيحابيفلدعلا كرابت

 مكبتلاو « ةعاذللا ةي رخسلا نم ةحضاو ةروص تببلا اذه ىف ءىراقلاا لثمتي )١(
 :ىنعلا اذه لثم ىف ءارعشلا دحأ هلاق يذلا روهشاارخاسلا بلا, انركذي وهولتاقلا

 دم! كلف« ىهتشن الام رظننو 2 ىرئالف بحت ام امأ ء دملاكل
 نتانيا

 وه لب ؛ هب درفني داك ىدح> ةيرخسلا نم عونلا اذه ىن يرعملا ءالعلا وبا نتفا دقلو

 بواسالااذهب هئايموزل ت'التما دقو ةبب رعلا ءارعش نم فرعءن نم لك نيبهب درفنا دق
 :هلوق كلذ نمذ 6 نييسادقلا مكهتلاو َ رخسأا ف نوءمملا

 ليبحو لبخ ىلا دوش ارما مهلك ماوقالا ملأ نم ن ادعيس

 كرابت مل اهتآوس ىف كتيلف اهتنصتاوهسلابرا,تكرابت :هلوقو

 اماظلاقاخ ىذلال دعىف بيرالو ملا ظتاهيف سانلااراجس تيأر :هلوقو
 رايخ الا ثاقو رورشلا تمط ىداالاط املك دمج هللأو : :هاوقو

 داسكالا اهقوس كرداو الا ةعاضب تيرتشاام ربكا هللا :هلوقو
 مزمزةحولملا تصخو « بلعب حااوس داليلا راهنا تكر ايد : هلوقو

  يدعب ريظن يب رق راصو يريح لق هلل كدهوحلا هلوقو

 هرك ذل ماقملا عستي الامم كلذ رخآ ىلا
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 6 أهمل اسرلا تمدزا لاةاثمالا هذه زم ريثك -تايموزالا يف اك -نارفغاا ةلاسر ف نارع

 ةره اظلااهتعادو مغرةعذالل اةيفحلا ةيرخسل اب ةمعفم تافاحلا ةلصتته ةلسأس حيبمصت تداكيت>



 د مب

 ل

 0( دحلا ءايميك ٠

 اناويدلا - ةراحالا كاسعل 31
 ف

 انايمش ن< راصف م4 احاع ناك نأ ى.ى[م بجحعأ كاذ ٠ 6 ىرمعلو

 انا نإ هلاحأ ايل يم اماذإ ءءانيكع دحلل نإ

 ناك م انئاك « ءاش قدم 6ع اش 1 6 ءاشد أم هللا لله هيي

 ) علم)

 بابشلا ءأزع

 مارتعاو نيل هيفنامز هنم لان بابش نع كءازع

 مايقلا دعت وأءرهدلا بير دوعق ماوقأ مق كلبتف

 مامسلاو ىنجي دبشلا اهيفو اهارت راوطأ رهدلا اذهو

 ماع م ويلا ناك مايأو موي ماعلا ناك ١ وعأف

 مارج وأ كوش لخالا بدو تامح وأ ىرأ لحتلا بدك

 مالك - تيمد ْلإو -ةيفعلو ملك رهدلا فرصف عزب الو

 (ماك)

 0 . ىغإ رق اوباع

 شتفت لدغ قدص شتفمالو مبل قالخاأل الاجرزا تنس

 شيحافملا موقلا نع نيلكانو ميش رارحأالا ىلع نيطلسم
 770000 مم

 لباب نإ ليعامما ف اه'ق() ْ

 نيورسسسصسصم



 أ موو اس

 هرهاظ 6 دولا اتيع حورعم ص نم

 1 ع

 مهرومأ

 ةةحزال# 4 دن لوحرفشو

 4 مف رعع اوراع أمو 6 ىخل رف اوباه

 تحمط نأو - لغش ابل أهاع ىفو

 3 هيا هب .
 اهتكيوك اس قر نا مارا الف

 ِء ىلإ

 قيفاعو ىوفع ىلا نم ؤرما ىلا

 اوشن ام رشلا نوشانلا فذقياف

 بتكاددس مهيار مهارأ ول_- اوفك دقو

 أ_عحسع نم ىعافالا مارع ولشا

 اوذكلاو 6 لاومالا اوءطتقا م دعلأ

 -ممبإو ملسلا  لويذ ىل اوبحسيلف

1 2 9 5 ”8 
 سشرورو قاورإا سد ن< تش أم

 شيفلل لزو قف مهردق ىرت الو

 شريهحس ىد رش اه تص رق نإو

 0 ٠ ٠ ع

 شيافخلا راصلا سمشلا ىر نلو

 نأاق . 1 .٠

 - شيعارملاق وف ىر» ى> وح ا ىئ

 شرالب تراط اكء«نويع الب

 شارات يا هيلع ىرش تشرأ

 شيانالا

 شيفانملا لاعأو داتقلا طرخ
 -. ع

 شير دعباهارب فيك هلاساف

 كال“ ىف زنعلا ةيدم

 ش.رعل دعل أمو ركو اهي ادح
 ع

 شيشعل ىأ هيف رمفلا ششع دق

 شيكت "لك ىلوذ شد و



 لس موا اح

 سا

 هجوز ءاثر

 (كبيبص نملجسلاف ءلجسلاب امكيببح ىلع ادوج ىنيع
 (كيبذتمل ابو مل ام _كةرذعم نيح تال_ادمجي ال

 |كيضق ىلع لب ءاكردب ىلع نوؤشلا ةرد ارزغتساف

 امكييشتسم ريغ هل 0 -امك ٌوزرءزرلاو_ىداؤف اذه

 امكييصت نمتافامل ىكأ امكريغ نوكي نأ انكنتساف

 مدر
 ءانعلا ىل

 رانملا مهف ءانثاملع ىلا راقلا منيو نيب الأ

 راعقملا ىفافءانرصقأف انيلع مكح دق زاف اماف
 راصقمكتملا وممن رصتأف الف ومكحدق باخامإو

 راجلاوانمفرطلاودبيف  انع تاوبرلا رفست كلانه
 رادع مكنم ا'راذع ءازا نانع ىف ءاوس انج ناف

 ران هيف بهل راصعاف متيأنا وب كاذ دعب ملف

 رازالاةظفاحمال صاقييو ىفاوقلا لضتنت نيح_ىدنعو

 رافعهندنز 6 راادن نك ركف ريهظ ماسحلاكناسل

 رابح ابل الدلاوخ تايقاب مراوع هحئاتت

 ِ اشي رلااهزاجعأ ادح للاغملا ةيصن ًالثمجراوخ
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 (عحو)

 ةعرطقب ةحرف

 فرخ وأ ىابص االول ىلثم هبحصيا نكس | بحاصو

 ىفرس هلاقس نع هلوصب 2 ىفصنا ©« هب ىسق تلظ
 قرصتم هلالا دمحم تدمح م هنع تفرصناف ىبرباد

 فرس نم حييقلا تكرت دق افرس قدوم ضعأ تناو

 ل
 فاحلاءاقللا

 انافجأ هللا قلخ لقثأ ىنتتيتال ةعاس ىتتيتال

 انك ىذلك ىبابش در  ىل تنمضنتا تنك امن اك

 انارمت نب ىسوم الو ىسع  هلمف مطتس ملام لكرأ

 اناسحا كنسح ىلا ممضاف هتنش 5 هجولا ل

 اناولأ تاعاسلا كفغبصت هدبع لئاح لولم تنأ
 ا امظ كلصو يوتجحي نم ىلا ىحتنولصولا اذ مرصت

 نال نم نشختستو ءاظف ةنشخ اذ رهدلا نيلتدتو
 انآ هزاجنا اذذ _فلخ  هزاجباف دعولا دقو

 انالعاو دارس هتلئم ةرم هلزجنأ اذا ىح

 انانم نتمملالو الك افلخم ىدعاولا بحأ امو

 مسافلا ايئاعماهلاق ()



 م لا

 7 ل

 تحرص ا دمه س ألا ىناردح

 م

 ىتاز زعاف ادح ىنتنها

 نانا فاأتال ىسفت
 عاش

 اناهناب زع ىرماسر

 فلا

 (3)همأ الا مشأ الاأ
 9 ء

 بيغ رك ىنلاآ ىئررحال

 انإ : لاقام اذاف

 ء انإ .لاقام اذاو

 رعاش ىلا:لاقام اذاو

 ابسح ثيرح نبال ىرئام
 مس ع

 ه ءأر | 4 و ا هةلسامتك

 رس

 ايكرم ثررح سرع لزت مل
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 تبا اهتمل

1-0 

 هتعاص مك هحو كل

 ء -

 امنأ ىبتناحشكلا ةئج

 بسن هيف كلموي لك
 .٠ 535 م

 هحرعصت ف كفن م ْتث ا

 ل_>ا| و لف ةفطت نم تسل

 ىثيرحلا ركب ىبأ يف ابلاق ()

 فاذو اضيأ نانرق هلو

 بذكدق : اميمج هائرق لاق

 برعلا ضرت ملو كاذ تمفد

 برطلاب ىقش لك ذخ : لبق

 برتلا ضرب نم ءاج هارتأ

 بسنلا موقلا ركنأ اذبلف

 بجف قاخ ىف روص دقلف

 بكرلل ىنك سانلا ميج

 تصعب الا مع ىرت ام

 بأ فلأ نم اهتفطن .تعمح

 سعتلا اذه ىف نمحرلا كداز

 صنو لاغتاشو ءانع نم
0-0 

 بلحو برق لك نم تنا



 مالا
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 بارو زاممو يع لك هلزنم ىو“ ىراعشأ باع

 بطت ملهيف قارع الاو فيك 2(هتبسن هل طف حاضت /

 بضغ قوف ايضغ ىندزلف همأ الإ متشأال انا

 بستكمال ؛ همتش ىعبط نإ : هل ىعتش فقع ءاشام لميل و

 مبد الال هأ نم رعشلا بيعلو هباسنا ىف زميل نللم

 بلط ىنم ىذلا لان دقلف هما ىتش باطب نكي نإ

 دع دام ا

 فبتذو « اثيرح' هللا نعمل ةرعا ثيرح لا مكسلك

 م

 0( كاندهز دق

 ىناوسلا كنءثمطق ءامظ ١ ناملساب
 قالطنال نبحلو 2 قارغ نذاف تخش

 قالخ نم ى وحأل اندلام م وف 4 نحخ

 7قافزلا حرط ن< رح | برش كاعت انيلعام

 قافنلا بأب عدف د رملا كب اكدت دق

 5 9 ٠ م 5

 قاس ا تاذ ملم رودس ا:فو

 قاشر فه أ م/م - لوصععب انفحغشو

 هس سس

 ! ! ىحتلامث هيلا ليع ناك ثدحفف اهلاق ()



 مل #6 نم

 قاتعلا ليخال كاذ مسو ضسك رلا كرتاف

 نيش

 قاداب قبس دعب ىرحن نيح ضار تنأ

 قاحلا ردب لك ىف بحاي ريطصاف
 ىت املا ءام لتجاف راض كناخ قمو

 قابسس ىف اهنم تنا ةايح مايأ كباو

 قاهدلا ساكلاب كتير نم كوف ىناقس

 قاسب قاس انن ميلا ىل تفتلا امر

 قانع نم رازا»و ماش نم باك ىف

 قاب ءىث امو ؛ ك دخ ةرغن ترهذ

 قامترا رهد هنأ لعاو شاقنلا م لاف

 نطرشنلا

 مقارعلا ضرأ ىف كل نيزع ناطلسش نبأ

 قاّمشلا بوهرم ةد رملا نم كلءىف تنك

 قافحو قع لك هيف كروج احم دق

 قابطلا مبسلا كلم ىضريككلمنكي مل

 فاتفاب  هاهد وأ لاو 7 هأمرف

 قاربلا ربهظ ىلع تا دوملاكنم تبره

 قاس ةولسلاب كلسنع اناَمَّس دق ءانع لساف



 تنك

 اندروف

 تنك

 تاف اع هلاف

 ا دع كنوع

 اع

 عرس فقوم ىرت نل

 دقلاوذ ك روسأم كذ

َ4ٍ 

 اراذع 4م عدل مل

 ملعاو ءردغلا بامدقذ

 اذيذآ كانك دق

 اهرك كانظفلو

 هيي

 ا مما

 ”نارت
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 قاب ءىث أمو 6 تشالتذ امش

 قاع كتومف 6 1 رطل بجملاب

 للاام

 ىلع 0

 ىهنترئ

 فارم مجنلا
 قفايتشا رح

 ىتاربلا نيب
 قاثولا كاذ نم

 قالشخا ريغ ىوه ك
 .قاطم

 هر

 ريض 4نا

0# 

 قاذملا ولح ابيط

 قارفلا هوركم ريغ
 قالحلا ءاد نم 1



 ل نيل

 م

 ردبلا اخااي ىلدج

 لاثملا دعي فو نر ملا ىفردبلا هيبشاي
 هر لالزلا ءالاب ةر خطصلارجت”دف دج

 م1(

 (0) كاني نومأ
 هنالخ نم دسإال مك فيض و  هللع نم داعبال مكراج

 هل يس نم لييسلا كلن سيلف هب ءافحلاو ملاغلا اولمعتساف

 هلما الو هشيع ىف سمالاب 2 ءمك ؤافج مك وفجم ”رضام
 هلجا ىف نوؤسال مدع نا الو لياملا ىغق متوفج نإال

0 
 دقحلا

 اب رشلاظف>ىضوملاب هكئاسح هظفحو ريمضلا تربش كتار

 أب دعلا ومحلملا دروأاضايح اذنك  هاذند فداصب نأ هنم تظرقو

 ابحلا سيت وءىرصق نمزاك امو هناؤز ىفني لاب رغلك ناك الأ

 ايذعلا قرماووحالا قارع ىنمتو 2 اهءاثف ىفنتردقلال شم ناك الآ

 اريج ضعب مذ يفاولاق )١(



 اس

 مل

 د_ او ىفملصو روع ردقا

 دها وثنمكيهان ةلويمه دهاوش

 دفاعا لهعتسم لحجر نع ان ري

 دعاتك اهئاق ىنضأف دفتلا هأمقا

5 
 ءاضماا نم مصاعال

 نوحشمت اف الانمولشلازرح هديشو هاسرا نصحلا ىناباي

 نونلابس:ىوارسنلاسمطم ىف هدتيغب هنتافلهرهدلا ىلا رافنا



 ل

 مب

 هب وطفت ءاحه

 ىثاحلا اه رعد 8 تلاطا و سا و ليوحتل امهظ ىلا ره

 ىثاج هع ول و ىلا ىنيع عمد ا رأن و ءام نا دصص ىلإ تحرمه

 شاو لك ىنضلاو مقسلاب هسسللا ىلار'؟ىن« ةاشولا د'رأ ام 0 ' ُ - 1 ١ ١ ١ ٠
 8 .٠ .٠

 ىثاشمو همر نم ىثورعو كلم ىنيع تثور مول بر

 شاغفغ ررغ نردم ىمو' سما ىلايل دودصلاف ل ذم - ى

 ننقل

 شافو ىعدسو نماك ىوهو ميدق .قفوشو ىنصم داوفو

 شاوف ءاحهلا نم فاوقي هبوطف مسو هرك ذ نء دع

 شاخ ريغانما مالل دغاف  ابرغواقرثضرالا ىف تارثاس

 شاحفألا ةياغ تئدولو:هءايا كمتش امام فال

 شايطلا شيط | نم يحصر و مساملاو هل اكنرااو لمعلا ىعادذلي

 ىثاوذلا فك الا ىمرلس بر اطل فاخدقو افقلاهنم لاق

 ساشرو امعتو نم ذاذرب فافت تداجفكالا انيأر مك

 شايكنالا مئاد لجرلاو ديسلاب هعفص ىلا امد اهف وهو



 ل قمن

 (موو)

 ةضور

 انامرو احورتحف ةنجم  ابفثئاط قناطلامث انع كتي

 نالعا ريطلاىعادتوءاب ارس 2 هبحاص نه غلا ىجانف ءا ريحت به

 انا حض رالاس وءابب ومست 2 ةلدبم رضخ ىلع ىنننت قرو

 اناوشن هيفطعءهره نم نصفلاو 2برط نم ناوشن اهرئاط لاخم

 نيف
 مل

 اترنملابحاصنم رصنلا ىرأ ىتنأ ىلعالذ ملا ىرأ
 اتح كيضتي كرصاب هارت ٌأرما الا رصتلالأست الف

 اقرتست ناب ماضتست نأ -تيقتا اما  كؤاقتا ءاسل

 ىبل» ىتوم رح شيع نءو ةلا_ج ملاظملل نكف



 مس ا ل

 مر
 () ءاححلا تدبعأ

 رصنعو عرف مْوالا ف لهيفس 2 ينحم لازال نيح لكىفا

 رقي سيل نأ ريغ ءالوج تاف ةقدأ ءوس هابا هركذ تفع

 رخفمو مثل رك بسلا فو < هيساب هونب ىك يئاجه موس

 ركنم كلثملاعفأ نم فرعلا لب انلللاو ركدل' كا ركن ا! دلاخأ

 رخؤملا تيكسلاتنأ ل بءسانلانم .٠ اماظىلظب قبستمل ؛ كنودف

 7 ا رهدلا دب مونم قاشدل ادسحماثللا ىف احب توحه

 رهبي نيح ىجدلا ردب هحانو حبان لوأت سلع حنافكبأدف

 نيكل

 رقحأوىرزأ تن أنكل ءكتوجه دلاخ ىنكملاتئكول ءدلاخأ

 رخزي رحبلا نماراين نآالخلا « افاكشمال كيج اه ىتنأ ىلع

 رصقمو كاوسىدعم هل ناكل هب رغرعشلا ل عىفك تكلمولو

 ريخيتأ ام لك ىلامو يىبب نك ؛نيجاهملاراتختنكولو

 نةيياينل

 ردقملا ءاقشلا الول « َةّرئالو 2 ةوادع نمىب كارغأام دااخأ

 ردخمل ىنرع ىف ىلاو ءكيلع 2ىنتريتسا ت> نيملا ىلا كادح

 ردصت كلا خإالنكسلو تدرو هتفابف هتلواحام كنودف

 هايإ ىمورلا نب اءاجعه نمريثلك ك 0 رهدقو( ىطط حفلاد لاذ ىاهلاق )1(



 سل ل

 ىرت الو سحنال ايسن تنك دف
 ادئاصق كيف رعشلاةاور ىورتس

 ابتلع دق ىلا كيزاخم اهادس

 اهتاخ _كعمسب ترماذإ- فاوق

 ابنك « سوءرلا ىف تامزه ابل

 ماحك الإ كوجهأال تنكذإو

 امإو «دوجولا مودعم كنأل

 ةءاببف « اناث اش تنكتزاف

 ركذتن آلا ريصافءالي وط انامز
 ربك أ هللا ىدونام ءامب ىنثي

 ربصملا مالكلا ىنم اهتجلو

 راه قيناخ |بيفرت سيطالم

 ريس سيلاهر وغ « داعنبإ اياكر

 زحف « نومئانلا هاربام ىرب

 ربدنأ امير - ىلظ كينيري

 رغصتو نيقبلا نيع ىف لءاضت

 نئنقنل

 (اهتسا) نمضي تناكيىتلا نبااايإ

 مهتعد « ةانزلا اهنع ىنوام اذإ

 ىحتت أو ايلا ىعش ىتلا ىثاحا

 تدتغافمقعلااهفش_ناصح نممكو

 ّ وخن 0 راعدلا كندافأ كاسع

 هناددر دق ةوخن يذ ء حماط مكو

 - بزاع وهو - ةماح هيلع تحرأ

 هم . 0

 «تماصل انو :تا'دادساأ تاكرمت ا

 (يمورلانبا - «0 )

 رزثم !دقابل ربطي مل_رهدلا ديس

 ”ردهترضملا اهماحرأ نم قشاقش

 رهظن فوسىتلا-ى رخ الاكمأاه

 روزتروم الاو - ىرخأ نبا ىنبت

 رمثم لوهملاو - ىنم كنف

 ردي ناك ىتلا نود  ةميق ىلإ
 رغصأ وهو هأرد هلم تموقو

 ركبتو لاجرااىف - اماس حور"
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 نا مف .٠ ء واما, 5 0

 مرتموماركلاضارعأ بضةتف' 2 ةريرج موي لك مهيلع رجب
 98 ٠ : 2 ها لأ
 رشعمكا مه مشي ماو -؟ الو 6 مهرعل ام لابلا ىلخ تناو

 ربخارمالاب,تن انكلو_ىرمعل- همذدص 6 كمدجموتلا مدجناك ولو

 د

 ع عا ع سا ا :

 ريعم كيفف_مهنم نكن ناو - مو كنا سالا ناغب مهانك

 رهزت كلذ تحل نم مهباسحاو 4 زخ بوث مهتسببا ده 5 َت دهس

 رمست ران ىهو « ىفاوُقلا مارع ميهنع تغّز ىتاالإ ءورغ الو

 ركشم كل ذل مف ام و6 سرط و مييلع ىمحيل 6 ىلا رحت تأ و

 سهم اه 0# مب ع 7 عال ع

 رح دلو 6 انام ىلا واءكمرجب مهعيص النذإ «يماح ىبد الواو

 مد 2ع ملا (٠ م . مم هأ 6 .01 مه "خه

 رسحتف قاوقلا هب راجت « لب وُط موسم كيزاخم قدا ىف مشللو

 ظ تنل

 را كرام_بذكنالءسانلا ىلع افاخ ىزملا نم ىانام تسحتأ

 ربتملا تنأو ء ىنابلا اهاحف اهئانب ةانب تدق ء*ىط اذإ

 رتسأ كل ىرثلاف ءابح كوراول هلوبشي ممل ىحصن اولنبق ولو

 م ربمحملا ديدعلاو ىلاعملا ةان مهيفو « درق نادقف مهشحوزإ

 رظني كل ىذلاام ىرعش تيلايف امنا فيسلل ت-بصأدَقل « ىرمعل



 ا يلف سس

 روذع ايحملا ىماح مهنم ىتف مهنعو ةامملا راد نع كفنيل

 رصنخ كارك ذب ىتشب الوءزال حلاص,ب كيلع ىنئيام « هللاوف

 رثك أاكدقفدمب  كودقافلالب هدف موقلا صقني نم تنأ الو

55 

 رهقأو اورق ىلعأ هنأ معن دلاخ  ةيرمللاب ىنلظبأ

 رمتو ىدعلل  ىنود لس“ تدغاذإ_تامكحملا ىناوقلاوامأ
 رجم ءولاةنامسهسرعيفو دلال ىنع ىكوشلا ىف ناكدقل

 نين

 رصةم_كيف تغلبازاو_ىلوتق هنفو ءاجمحلا تييعأ دلاخأ

 رذعأف لوقأ مأ « ىمنرب اريسح ائساخ تكسأأ يردأام هللاتو

 رصعت ءوسلا كدوع نم هتراصع امئاف « ماثلا ىف مول لك ىرأ
 ريغأوهو اهوج ىسمأو ءاهايح تكسم الءامسلاتكوافع تمؤا

 ردك اوهوهوفصيحضأو ءداصل سيما ءاما يف تاشاشواف ؛ تئبخ

 ربطت ال ةضيح تضاح ؛ كب وثب ةكم ةيعك تسسام ولف « تفطن

 ردأ كاذ نمضرأألا رهظف ءالاقث الك لهاوكلا تردانف تاق

 ريخت نيح رظنم نم هنسحايو راغنم حبق ىدملات زواحف « تحبق

 ردجأو ىرحأو ىلوأ اهب تنأو اهلك ملاو رشلا لالخ تعمج

 رشحت نيح امان و رقم - ثعبلنو - اتممو اح تاءوسلا كفلاد



 سا

2006 

2 2 
 رسفم و لم ابنع رسولا تاعم ريثك نم الءلق ”تددع

 رسول و همه صر 5 دما ىخر؛ « ءاذح « ءار رس امال د وف د« و ىديم ضرالا فاجلاثمأ“ متر ءاذح «ءاردثايكن ودف

 ء

 ريست جف لك يف اب تناو اضفاخ كلحم يف اميقم لظن

 نكن

 ع ء 8 .

 ركنأو_تاءول -ىهدأ وه ال ةردةب لوألا توم نم كترشن
 .٠ ٠ ا ٠ .٠ ٠ ع 3 3-0

 رش ىأانلا ىن ديلخمال ناك اذا هروشس نم ىرمال ريخ تومللو
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 ب م41

 م

 قاقرلا زامخ

 رصبلابمالاكشوةقاقرلا وحد, هبتررمزابخ سنأال "سنأام

 رمقلاك ءاروق اهتيؤرنيبو ةرك هفك ىناهتي ؤر نيام

 رجحلاب هيف ىمريءاملا ةحفص يف ةرئاد حادنتام رادقمالا

 مم

 ةكرعملا بلع

 هكردتساو هللا هكلهأت ةكلمملا ةدسنم ناماس

 هكلهتسم رشحلا يلا ىهفةعيضملاىعر ناتشضربط ىعر

 هكشفأام لبق ارجاف الو 2 هفمض ىلع _ارب ناكامو

 هكرملا تبلمش هئكلو 2هرصقت ىف درولا دسالا وه

 ممر

 نوفحلا لضف
 ةالا ىذا اهيفتالو*م  وّنلا امي رم ىفنوفجلا دمحس يل

 اذإ  اهدمح اغا

 ءاد

 ءاضغملاو نويعلا فرط نيب 2تلاح هش

3 
 لاصولا ةليل

 قاب قاس انل حصملايلاتفتلا اعر

 قانع : ,مرازإو مال نم بان ف



 مم
 سيحرورغ

 ىدشرهيحىفترصلاموتيوؤ  هقارف مول هللا ىنارا بيبح

 ىدوهل تداقف« ىبلقهل تنالا ةقر اضحملا هحبق نم هل تققر

 دمرلانيعالافسمشلاك ةروصهل هسحبق نيعلا فرطي هجوب هاتف
 دصلاوهيتلا ىف قوشعملاب هيشنت 2 هلثم نكنم ناك نا بحعالو

 درتلا ةروصهل لمكت مف ءاحبقو 2 ةياكح امان ادرق نكي ملاذا

 مم

 (:) ىنتبتا امءاوقالا ىنلًاسيس

 رياصل ىناوع الوطمم كمب رغ نكيملو لاطملا لاطنسحابأ

 رداص انا الو «ىمايالوط ىلع دراواناالءرسفالاكيلعتفقو

 رضاحرك ذملاو ىرما مفدتو _بئاغركذلاوىشنتنك اذا

 ةرظان انا ىذلا دعولا زحنت تم .ةجثداوحلاو_ىرعشتلابف

 مرعاش دماحلا نامت كاضاقت ىتمماةكدفرزوفاملاً طبتسا ىتم

 رطاوم كييدب اتاك نم ف احس مهد وح:لازنال الاجر ءىبتل

 رغاصالا كونب-ى ود_مهووبأ دلاو كن أك ىتح مهب تينع

 رداغت ىبيحم نيااياذام هللف اعئاض ةيانولا فلخ ىتنرداغو

 رشاعملا هلذتبت مل ناو «كيلع هراصتقاكيدلىرعشاهدىئارا
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 رهاوش لاجرلا ءامسال تانه قيل و> ىلع هذ: تئش و

 رئاض كدنع رارحالل كاذلبف  ابتح ةنايصلا ىطعا ىننكلو
 رئاصبلاىثعتءاوه الاعم نكلو ةريصب لجملا ءرمال كناو

 02 رجلا تت اديلا هتمرحاع أهحدق زاف لق ءاهرو هما مكو

 نشل

 رمآ يايا تنا ةاذاميف«هب 2 ىتتيثا امماوقالا ىنلأسيس

 رجازّكاذنءمالمالاو_كفالاما -ةيكشىهو_قملاب مهربخاأأ
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 رزاو انا ىذلاب ىقْشَأو ىظحتف ابذاككيرطاو ىودملا ىنمرحتا

 رثاج كاذ_ ىنتفاك نا_كناو ملاظ ىسفنا ىنأنذا تدبش

 ةرئارسلا لوقعلال ها ىلع ىفختا 2 هريغتلقوا قأ |تمتكىنبهو



 ب #5

 مم
 ناضمر روم ايحرمال

 موتل موص ىف تك رباذا
 لي وطرهشف كي ربتلا امو

 اربش ناك هيف ليللا تيلف

 ريخ لك مناك الها الف

 بادعلا لي وطتب مه توعد

 ؟باسحلا موي هموي لواطب

 باحسلا رم هراه' رمو

 بارشلابو مامطلاب الهاو

 مر
 ىطحتلا دلاخةبسن

 ةمساك

 ملو 6« ىطحق» اولا كاذك

 ادلخم ناو 6 للملا ىعس

 ادلور نلو « ىئاطادلوب

3 
 هيلاوع رختفي ىمورلا نبا

 تلزت اذإ- مهلا ىلبت

 ءالدب م ادب ىنتبأال

 مهعم مهضايح ثتدرو ىمو

 ىتمركللو ىرب ادغ «موق

 ميسمعلا ىلع ن ومعنملا

 تمتخ نم ءاضعب  مهنمانا

 ىلبج مهلبجو كاذك «ىلح

 لبن مهلاين و افةدش ىف

 ىلهعش مبامشب هلالا فل

 ىلبق اتا وفص اوب رشي م

 ىلغش مهحيدمو مهلغش للم

 لبأام لكل نودماحلاو

 يىلها مهو باكل هلالا يسر



 مع دس

 ع

 مه6تقور _سانلا اذه ءامكح

 ىدفص مواضمف تدهص ىتم و

 م من وعد ىعمو هنن اأنل , .

 مهءأمد_ىمد نود كالا لوودهي

 -يدشح مب,ءمج و_تودغاذإو

 مهودع ىلا ليع نمأب
 _تملطاذإ_يسمشىربالنم

 هك وفع نس هأامع نئىيدسوح

 فيج رشاعم نآم ا ايإ

 مهموم نع ىلصن تمرك أ

 ىلصأ - ىنصنتنيح - مورلاو

 ىلصف ما كيو - ىلصا تبمتأ

 ىل-مس مهف - م,ةيعر ىتمو

 ىلبح مهلبحف ترجأ ىتمو

 ىلذخاورب ملو « ىلع اوبدح

 ىلتق مهاود الياق ىراو

 لجرالو ىليخ مطتست ما

 يع

 يلزهالو ىدج نم تنأام

 لب ىلهامت داقتسادمف

 ىلذع ىرءا لذع نم هافكو

 د

 ىلا ١ الو“ مهثئابخ يرزج

 ىلصت ىرصم فرغت تءاخو



 ب ماس

 م41(

 بحاصملا نينح

 برق ىلع انمتلزال ! نسحالأ
 تضم ناو- مايصلا مايأ هللا ىَتس

 انعامحا ىف تنسحأ دق اهنأىلع

 ركبم مييرف قرط باقأ
 ةحارو حور نادب الل كوت

 بحاص لكن عسانلا بولاق تف رص

 انتلخ كئثبدح انقراف نم اذإ

 ترصق قحلا نءانربع نحن ناو

 بعرلا ,ى وحلا |ىفلاملا كالت ريغ ىلع

 -برشلاو لك الا نمىوم ىذلا ريغب

 بلق ىلا لمع اياق اهثاندإو

 تتكلاىفوءارثن باد اآلاو ملعلان

 بااذ كدعي هاملت نم لك امو

 بجعلا ةلق نم تسببأاب كيلإ
 بسلا نم اعون عامسالا يلا درن

 ىلذ نعو ىماقم نع سانأأ مولح

2:5) 
 ع ع

 0 ٠ ٠»
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 سد ىلع

 ةاك هرعضتام روظا
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 كيس رج ام تيناع ىناو

 ؤرما ىلإ © ىف لوا ىل-حر

 ىذلا ضعبب ىضارلاب انأ ام

 بتعتسم ريخ لع نبا

 ىلع ىاإ كل

 تتعأ ملف - كاْذ

 برحجاالا

 : نم ىلع
 بكرأ مل _ىرطلا تمدع اذإ-

 !بذكت الق ىلىكرت تحصا
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 كذا

 رشا ههر

 همايأ يف 4 ناطلسلا عذس اال

 هفورصل هباصأ نامزلا اذإو

 هغعا مهأ نأ امؤل دعأ و

 هلامز هاحهنم وحها هلت

 بهار ىنَأ ءاسورلا ميلف

 اجبلا ماكحاب ْط

 يرماريغ ىرما ىلءءاجبلامرح
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 س4

 رداق هأ_ج ا”وق باطوأ

 هنأثم كشوو هتعحر ترذاح

 هباينأ نم مايالا تلف ذإ

 هباثو دنع ةيلملا أوم تمرح

 0 هعبازإ هأفسلا لهأ

 هبارضا نم هيلع ءاجبلا عقر

 هبارشو همأعط قودح امه

2:5) 

 هلؤمةبيخ

 باحص الا و ءاطلخلا نم رفن

 لزان ىناك ؛ مهنيإ تازام
 ع 0

 مشجتمأم ريغ ىفعاو ىنك |

 يرشملارح شاحام اذإ يح

 بهول اب

 باسن الل| عم مهدوم ىرجب

 بايشوةحص نم لزنم ىف

 باصن لا. نم ايصن الوايمل

 بتاضغ دح لع نيغيغتم

 بايع ىأ بعو ضافق 6
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 بايخلا لهاملا قح كاذكو هدو ىرمأب الحز متلكو
 بانج ةايح هيف ايح ىجر امدهيقعا وصلا هتباصا نمانأ

 بايحالل ناقت فيكف ءمل ةمحر ىنا «ءادعالا كي
 تاوبالاو رودلا نيب تيقيف ىعمطمقفخاوىناوخإتطخسا

 نكون

 + بان رالاب ترفكو و مندحو امذعب « مجارأ نم لوقا اذام
 باوص موي ن ناغلل ى مترا وأ مكدعب ءى *لدع لما هللات

 بارت تايفاسبت زذو تعم تاس كسب رنم ىرولازاف

6 
 ىنارصتلاورمج

 هبتارمو هلاح هيف تاقامب تاعدقو:ىئاجهنمورم ظن
 هشاحع مج رهدلاو_-ايحعءاوف هءايغار هيدصمب هيماظ لفغاو

 هبلاطم ىلع تصاتعاو عنملا هناء ماخاب ىدصق ىنجنم مايو

 1 ملوق ةوىداعالا نع طنمكذيعا
 مدس

 4 ر م هاد < تبق داوح

 سم مج )١(



 كل 1 لا

 مغ(

 ةظححا,ىفاوقلا نما: ال

 بيدا ىتف تناو ىحملا

 ىلاءلا نم نوكست نا ىضرتا

 م ال م ىلإ بينت لبف«تأسا

 ىنملت الف «ليمحلا كب تنزظ

 مارك ءابا كمدلو دل

 ىثم رماىئف م,فلختالف

 ىرما كيلع ن ويحتمل لاحا

 بسحف مهدحمت رو»:تلقو

 ىح رينا بيسملا نلالا
 ىجرملا كل لو# نأ ىؤعرا

 هيضتريال امس نذإ تيضر

 نيشينل

 نا نمأنا

 : يل نبا
 باحص وذ كنأ مصتتمما

 باغ ثويل كيلع ىدحتامو

 ءادلا ىقوت

 ىناوملا كيفاوت
 هلا ىوأت ىذلا ام

 دصن نم ريخ

 اى“

 <. لك ينل
 3 0 ثاغتسم ىعدع

 بدلملاو ةءاسالا ود انأابف

 تيصا الو تبيصنا دق كناف

 ب رص مهل سم مل ءاب لا ن

 تاطبامو فبيطا نع ةفالخ

 بيعأ ام كلذو « مهر ا

 تيم هدامعو ادغ

 همحار ءرملا تن الد

 بيبللا الوم ركسلا موملانم
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 7 بيصع موب اهعاقومويو

 بيسنلا هردص عدلا اماذا

 بيرق مهرصن ءارعشلا نم
 بيذ كامد اذا اهترصنب

 بيبطلا برق نإو- هرسب ال



 8 وف زعب لذت ما كلذا

 ىورصنا » : ةكمارللا دانالا

 7ىراوملا صخشلاك بيج فيكو
 : اولاقو اورصن امل اورشن ولو

 قاوقلا برح ىلإ ان وعدنا 0

 امدق فورمملا انلذب رت ملأ 5

 قاع لك كاذ نودانذا د

 بلرغ م,نمأمق اوضرهنا لق

 ع

 7سرجم ل هراظنا و «ءأ رعشلا ىلع

 سير رملا دحلا ك زعل فيكو

 «سيرءامكمح ناثوتب را»

 « 7 رحاي ةمالسلا انب رحدل

 «©7 بيطخ انإ موه نا ةفاخم

 1 هيجل السلا سهتامو « سال هم :

 «!سيرالا لحرأا لعفب كلذك



 ل سووا

 عع

 ةهتغءإب هيعل ىاتاال

 هوي ىرا نأ سفن فيهلاب

 هلام ىرا نا ىسفن فولاي

 مدا ىلإ نم ىبسح ناك دق

 -ىك رظان نع تبيغدم_تحبصا

 كلامه ن م نءحرلا ك.حرب

 كس. :بني نا تاقلا باجح داك

 كفمسام هل ادب ىراناو

 كلم دقهدعب نم امتفم

 ىل رمم هااول

 كبترم ةريح ىقنأك

 كب تيلاغ ةيدفلا ليمتول

 كرت وا

 م4(

 )١( توصلا حبق نغم
 - ه5 رف تمدعال - عمسمو

 ىموي لواط
 ىنغفتاذا

 هأف

 ب كل تن رفاذإ -

 هك
 7 دابحلا حاف

 4->ح رشح دودذُد هش 06 حبا

 نب

 هنزهو ©«  ةصق هارب

00 

 هدهاشاام لوط ىتتاك

 مدعنلا ل_و*“ ةمعت اهلاف

 مدا مل و 4 مئاص َْى 0

 مظكلاب ثيثحلا قايسلا ذخا

 ممللا م أظعال هاف
 هغتلا

 تف

 ىمدب ةجوزم# ىباك برشا



 د وإلا

 (عوئو)

 !... وهللا تثش

 سفن نيح لكى اهقوش ىلع ةنج نيحايرر ىنتيح تئشاذإ

 سوسو نوصغ ىف ىنغت مامح هلشمب عامس ىناهلأ تئش نإو

 سكتت ةراث ونحتو ومستف ترج اذاعاي رلا ىدبأ اهيءالت

 سنؤتف ةاملاسنأ اب تدافأ ابهتاكرح ابصلا اهتراعأام اذا
 سمشن نيحاهرون وك ٠ ديبكا وك ىحضلا ملت الك اميف ضماوت



 هسا يور

)6 
 : تبعنأاب لهع ثيردح

 الح هدهع لاح بحاص لي امط لزتم مسر ىنكبي
 (كح يذلاب هتزاط ءهل  تثدح ةمعنل قانج لخ

 امدخ ىذلا ىلا هانج الو عه هعأ هللا انذ نجأ م

 امرص ذا ىلع ىجناك هتف هيلع تحت نكل

 (ممتاو داقتساف هبحاص  هرك انف املاظ ىنركان

 امنلا رفتينأ ىتفلا ىهبا“ ةظءومو ةمعن سم لال

 امنلا ل قيدصلل ىبنلا ىوم هبتعمو ةلخ ىذ ةوعد

 اممدق ناهف ظحلااع الا -ابضغ هردص راف ذا عدي مل

 امدعلا هل ىغتباف « خأ ىلع اهتنتق قاذف ء«ىمعن اعد

 امم وأ نظينأ فخ مف هب كاذ دنع نظلا نسحأو

 املع نم نظي قأو ءمستتشلانم باتعلا ىرب هارأ الو

 امش نكي ةوبن ىف تاع نمءزيمملا فصنملا ىرب نلو

 اهمل هروزت ىولب ظعوو هل مودن هطيغ ىف نئيلف

 امرحلاو قوقحلا ىعرب قحلاب افريمم هلالا ها ىتح

 امركلا ذبان_هاميت هلع تغيساذإ_ىذلا هارالو

 نطل

 (ىمورلا نبا -6)



 ب ميدل

 امته هسقوءارابج مئخنلا بكر ىذلا مساقلا نأ اه

 (كملا كسف ماكحإو قحلا ةفرعمب هنن ملا ملىلا لق

 امألب ءولعلا ىفاططش ال اطسو ةبتر تلن نا تبتو

 الس نمظحم الا ءار هزلاةكرابملاةلودلافت زف له

 اأطخ نمكو أ مز نمك ت 1 الو « تلو اهناود لصأال

 امدهلاف ترحلا ءالع الا ةدئاف ءالعااب دفت ملو

 امأش اعر ىغيلاو « كيغب ىنأ م « تيلّصاف هتيحص

 امأتلاو مل هنم تبيوأ ام مضاوتلاب تيل“ ولو

 مدنا ام دسدبناف كرمأ ىلع ماقعلا كنايغط تلمح
 -. -. م ١ 27 ّ ٍِء
 امدعلا دهامملا تكلل تدسلا ةلزيملضف تأن لا تحبصا

 امزق مه أرك منع 4 مهلا عفترم ءاقدصأإلا حراعم

 امن نم لييس نع تكتم دب تحف فلاح ىلا و

 امسق ةلأ ءردغ ءاقلل تحمط ةمه هللا مفرام

 امعز نم معزكءءافو وحن 2تحنج ةمه طحالو الك

 نيفين

 امشاحا نم هحصل ضحام لد ملحم ريغ حصنلا كضخأ

 اممذلا ميضي ىحضاو ءل املا ظةابحاص ءالخالا مذ

 امظع ىنغلا ثداح هليخ رغص ىلع هردق نم همن



 هلئاوأ تثري مل نم بدك

 ف راع باصأ نأش ليخص

 ىقساايو © هصقن ىلع م

 هب سلو لز ل نمفيكف

 تمعمج ىلا كماال ايقس

 ىقسالو
 دغلا ىلع ضحي ةورث ىف ريخال

 تنمبط ههرب هللا

 امدق الو ىلعلاىف ةقباس
 |خف ام و ه ربك تءخدق

 امك هنأ تنلاب هيلع

 امف اصقأ ناك اذا س

 امسف الفاس ناكالو « صقن

 امدعلاو ءاقدصالا كفاصنإ

 اميدالو ءال او « امم دض

 امشلا ضرعو احارص ر
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 امر اهدعأ قاف « هللا ىف ةدوملاو ءهللا كنايشان

 اع هيثي ىذلا نوكت نأ ىف

 اهدالم ترهوظ ىلا لشم

 ابيجعأ و «ةو ترعشتساف

 هطخاس كاذ لبق - لزت ماو

 ةلعاجو <« ابهحو ةنءال

 الو هتستك | اع ىه زن كيناه

 الثم ابةثعل ءادورش اهذخ

 باع )١(

 امْؤأ _:رمك « ةمعننم لوخ

 اخضالو « اهفلخ الحامو

 |معترستك ااع هلأ ر ىأ رم

 (0) امأذنء قدصب اديبشاقلخ

 اطل | نأ ةضرع هتحفص

 امملا اهتلخ ذب ىلا ىهزت



 ا“ تاءال

 امتللا «مجاري ىتح ءرث اجلا ةيداعدري باتع ايف
 الو قيدصلا لمهأ ال تاكو
 اماكلا هباتع ىف لحتنم اددس هل لئاف ىنكل

 امرت دعأ ىح 6 عا

2 

 اممس هديزا تح قرخأ الو مهسلا بحاصلا معا

 امطحايل هارمع ف فنعا الإ و 1 وي ىكد وعلا فد أ

 امك ام ضعبك ىلاإز دتعا اذاطيلألا ىلع ىما تسلو
 ع ء

 امدن هنافج نم ىنتجب وأ امسا هقارف نم فتحا ال

 امحتلا محتت ام اذهيخأو هتانهنع هعدرأ

 امئروأ ليلخلا بص مل هأالو فخأ ىتتأ لخئالف

 امدس تمأ ما تيلوت ناو احرف رطأ مل تابقأ تنأ نإ

 امذج نا نيرلا لبيحماذج ىنلصاوي نم لاصول ىنا

 اممص ىعدا نم ىدانأالو ادبأ ايلوم قلتأ تسلو

 نكنكينل

 املا فرعت ىأرلا ىوذ رواش 2 اطلغ ىتميق ريغ ىنتموق
 . 8 ع

 امره تك 6 هلسر ىلع هةعد همم“ © ةطيع كيدو تما



 تنك دق

 تايئانلل

 هنامز تلأس الو

 بحاص ىل

 قءاسف

 هبناع ا

 ةسسيجر

 4ج وع ,ىدف و
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 اصلخم ةبحلا هلا تلذب نما

 يذلا ىلا تلمو ىعربام تيغرو
 هتأرو هدج ىف هتكراش

 دحاو هارم ىفحرسن مايأ

 دحاو ريدغ ىف عرشن كاذكو

 هءوس ال نك ا مل نم قءوبأ

 همدص قردصلا ىعرب اذكهام

 نيدقينل

 هبيبش باميال
 ةغالب

 ارعش بلوقاا

 لك ام

 -. ِء . .٠

 - ةصاصخ دنء- تررما نا تسفنا

 ىناوم - دورولا يدل 3 كارا ىإ
 مو

 هبيبص ىلإ هقعاوص

 هبيسح تايئانلا تاعج يح

 هنامز تلأش نكس

 نوك هبصر# لعلو

 هدأت

 هبدبط

 ةبليح تنكووىلا وحأ لك ف

 هبل سدت تثنكف هتمه هند رو

 ةبيعل تنكف ىوفك هلزه ىف

 بوأقلا مجتنت ملعلل

 هبط هيدراول ءافصلا فضي

 ةسلإ رال نك أ

 هبيرغ

 مل نم ىناالربو

 هيل و 4-فيهش و همق رو

 - ع ّء 5

 ؛هبيجبشل فئاع لوأ نوكتف

 ةييصل قيدصلا ىعر نم ةيدشإ

 عا ع

 ةيسمع كارا رمأ ادب اذإو



 _هةرهاس

 ةييدجشاءملاىعرمزم تيعرو ههرب ىلق صصملا تيغردقاو

 هيبغر ترقتحاو كظح تاطخ سو اهفات كلهاك كلذ ترأرف

 هسذكنا ىر ف رعم دركل حشاك كنا تدبأ يذلا دش

 هبينأت هبأر ةباثا تنمض 2 ةوفهيذ نم ىأرلا بانا اذاو
 ةيسعتل نكس م يعم ىم ادب ول كنأ نظأ ترمع دهماو

 تفنن

 هيطختنكو ميلف تدبشو 2 مهؤابفس ىنباع اموق تكن

 هسصتل نكن مل كيم ر لاط ول اه د:م- قدح ريخبد ثبعو ا وا ع

 هبيثكو ممنم نصغ ىاركذ ةديصةردص ناكنأ متركنو

 هبيوصأ اودومتملو ىلبق هبشمب اوعمست مل كناكف

 نةينشنت

 هبيثو مالكلا راكبأ تئتطوو -ةينث لكتسماط نيح نآلا

 هللا ر ىفطنم با را لبح !يدت اصق ل وتنمتملا تنعش

 هيبذ رش بلك رذنأو ىرأز ادعلاممتساوت أرز نيح نآلا

 هبيلك ٠ ريما ىلا ربإأ قىتح | ىوادع نوبضرءتنا ض رعت

 هبيرقتإ هيرج عرسأت كرف قبام لك تقبس زيحذألا
 :ةيبحتفلا بحجم كالدب لطيل 7 ىتضاي رن وفلكمملا فاكس

 نين

 ؟ هبي رضزيبامىرعش ضخ ىف نكي ملأ تيغقاوكءاضقلا بهو



 بل هه 0

 حرف رد تقوذ دقو « اله

 نكيملا : زوحب ال ابيع هيه لب

 هريبظو هراسصت من *نوكلتف

 هرصن كي رثبهل تيضر ام لب

 نكون

 همالكو نسم ىنعم تنلثو

0-3 

 ةقب وعلا دصاق كن 3 ىنح

0-3 

 هنإ « كئيب و ىنب أمو اماو

 ىتوهش كلمأ نا ةهارك اللول

 هدودح باتعلاب زواجأ نأ وأ

.6 

 ؟هلاح تدم“ هرزاح تمسرُف

 هه

 هةصم وو رعش بتاع مصخو

2 

 ةينفعلا هب ديك ٠ تاعح أءلث

 هين بلاطو 6 هادا ام

 هس رقو هذعب تثير دبع

 هيببأل ىتيحم قيدصلا ريق
3 

 وى -

 كيلا رن تنمصت 3 راس نم



 ل_ 9م جود

 م(
 نمسلا كنرغيال

 نامسلا ىف اريقح ىلزبلا نم ىتتأرزأب ىلع ةيرازو
 ىناغ هلل ىنناف كسيلا رح لاّمم تاقو اهل تربص

 ىاملا لصنلا ةءيقت سسخم امم نافجالا ةسخ تسيلو

3 
 0( مكاذأ اوك. وأ قويا

 محدم ىف تنسحأ نك أ نا

 دبتجحلا باو قوبأف مكنع يدرج رصف نك وأ

 دقن ىو انيعأ ىف أوتمشل الو« اروتدسم حدملا اودرفوا

 لق ر نم ىل وأ ناسحالا وخاف

 دصي مل نإ ءاملاس هومجراف هتلسرأ دئاص زابوه



 ا مل ثلثا

 (مه:)
 ىروبنطلا ناماس وبأ

 ناسيبص مامتالو «ءانغ ىفال هتقيرط ىضرتال نامل وبأ
 ناسارخ ىفبرضو ء«رصعتوبح الفتءر و.نطلا بواج اذإ هل

 ناماهرابكتسا فوهدرقسبقف ةفدنم رانوأ ىلع بلك ءاوع

 ناحط لش يكف_مغنتلا دنع افلتخااذا_هيكف نيعلاسحن و

 .نامر راثاادبأ همك ىف 2فرصنملقنلا# فاصةديرع

 نامس توناح ىف هنم هناك رو هلتي ىلا لمتو لمن

6 
 بحلا ءاود

 قاوش الاو دجولا هافكف تقاشملا ةمالم نرثكتال

 قاطم ري_-ذ ناك فءاضن اذاف فءاضم ريغ قاطي ءالبلا نإ

 قارحالاب رانلا ىرغت حبرلاك هناءمولب ىوج نئفطن ال
 قار نم هروزب بيبحلا ريغ 2 هؤاد مقافت اذإ - بحال ام

 (ممج)

 رمتسم نايسل
 بمح ىدم قاسنتف 2« ىنيجرتف «ىلر ل

 () بأتم دعب ىمذتف ىرخأ ةراث رك ذأ

 سعت ىف كنم سيلج ىف رك ذب نأ رمأتف
 يي

 ءأي تس (0 ) ١



 مل مكالاسل

 نكنلابنل

 ىلفح نأ سحأف !ىبرك ذ:نأىرهد كك

700) 
 باحسلا فصو

 اهدوجنو اهراوغأ ىلع ءاطغ تيفلأف « دالبلاب تسنق ئاحس

 اهدوكرك اهربس اديور ىدامت تلبقأف ؛تالقثم ىماعنلا امدح

 اهدوممه دعن ض رالا ةايبح نيرق هما ايف لاحمالا ىأ ر ثويغ

 اهدودس ىف تلبقأ ءامس حوتف هذه : لنلاوثرملالاقف «تاظأ

 اهدوقو ىف اهنارن ةهرضم  رطاوم ليلغلا نارب افطأف

 ه4
 )١( ءاجملاب لفت الف « حدملاب لفح مل اذإ

 ءاجو هل لفحم الو فصنأف “ىرما نم . حدس لفحت م تنأ اذا

 ءازجم ىنتال نكلو «ىطر  هحندم نأ تررثأ دف الإو

 ءالبب أاسحم يزاجت تسلو  رهأم رشلاب رشلا ءازجم «ىلب

 ءافعضلا اهللاؤ- ىلع لوؤص 2 ةطاس_فرعلا الر كلل تقلخ دب

 هللا كيوع نب ل2 ىف مل اق(



 (موو)

 (١)ىلاضفأ ىلاعم لز

 مف رعأ تسل بولذ ىنتك وأ دق

 دك نام ال تيبأ ناف

 هل موقأال بات ىتتبقاع

 ةلقم ساكلا ةاذق يناجمال

 ار سانا سلا نم تيقو_ركّذاو
 ع

 نسح نم تقفلسا أع ىلب ولد لزو

 كناسحاضعب نءاهدمهل عجاف

 كناعأ تارافك وف.لا كلذبف

 كناماغمي وقت تمرح تنأو

 كناح رس وفنم نم ىدادتعادعل

 كنازحأ ماأ ىف كرورس ىقوكا
 كنازيم ملظ ىثخأ تسل ىتاف

3 
 3 ريلا يزخ

 مدا ىنإ هللا مركام

 اودلخ مهنأ و هللاو

 مبب ايفح رهالا حبصأو

 ةهاع الو ءءاد نكي مو

 ةْضء مذ انألا تمادو

 مهمض دقو ركشلا اوفلك ام

 هللا ديجع نإ نسحلا ىلا ١ تاك 00

 دلا> مونم ىسمأ ناك ذا

 دب الا دبالا ديس ىّتح

 دلا و هراإ د. ارم هن اك

 د رأب 4 سس فاص شدعلاف

 دهأ 4 راح مث كك



 سل "ج4

 هكا

 ةايحلا ف ريخال

 هدحأ هتيس معيشل رهد

 اندعاسب دعس نم لاحلاو

 ةنواو : انيك مول

 نمز نمو سز ىلع ىكبن
 ءةدلخم انهراكم ىرو

 انحيحب“ ىلإ ليبس الفأ

 هيقاعلال بابش ىركس

 9 و شع ىف ريخال

 اهتمي ماالا ىفلا ىلع
 اهفلتأ تاقوألا ضرقأ نم

 سد 8 ةيطمطم ىف

 فبيعءل ا ىح

 ء

 هدمأ ىضقنإام « عياتتم

 هدكل بدعم سحخنو 6 اروط

 هدغ هيلع انيك موي
 مس ع ع .٠ ٠

 هد لم ةلوصوم ا واكف

 2ع - ا 5 2

 8 ها

 هدبأ ىفقنيال دم رس ىف

 هدغر ماد شدعو « مره

 2-5 ء

 هددم اوغلو هتاقوا
 7 - دمي ٠ ع وه

 هدلجح ىوتس نا امصاصق و

 هدسج أهضورق عيمج ىذقو

 هدلو الو 6 أميف هلهأال

 م

 بابشلل أهاو

 ىلا هراطوأ راد

 ابب هءاتمللا هتاف برا“

 ىدي نول أهنم تاطاعل اذا

 انتسأ لقأ ل مايل ايس

 رثالإ ميات نيملا دقافو ركللا

 ركفلا شواتت الإ نزجمأ

 رك دم دبع كبأ موءايقسو



 ل ل

 تفلس ةشيعل أع رو انقسا

 هتطيش أهرهد ىنعتمأ

 دعف بيشملا اهتاذل وطبنا

 دقف ناءزلا امناصغأ وذيوا
 ع

 هرفعل نا بيلا ىذل ىح

 هب تلأس ناف ابيش سيشلاام

 رمتفع اهدعب نم تحبصا
 رصق نم هيف ناك ىذلا ىلع

 ردعلا متاوخ ابنم تْضْضف

 رمثلا باطم أبنم تثداح

 رفع نم بيشلاب هافك ٠ لبال

 ردكلابةايحلا وش سيشلاف

 ؟رمعلا يأ هأعنمو بت يبشلا كتييبش نع كيلس, اله

 نيني

 ةدحاو بيشلا ءدب لوا

 بتامتشااذا_اهدحو ىرت ان

 هود مياخعلا قيرحلا لثم

 اههحاوص تدبام اذا ىدعت

 تحربام روم الا راذع اذك

 هل مودي ىىفلا بابش تمل

 هنكل
 دق ةملاب

 مب وس 8

 انمز أهادهبع

 ةدئاع كنف هللا ةغيص له

 رعشلا نم ترواجام لعشت
 رخآ ىف بيغملا ران كنترا

 ررشلا ةريغص لوص لوأ

 ررعلا نم ةرع اهناك

 ربكلا 'ىدابم ابنم نوكست
 رطولا عم ىضقني وا شاعام

 رجملا ىف باتكلا لثم املا ىف

 رذعلا ةلدج ءامحس ءادوس

 م رظتنم لوط دعب ولو اموب



 مدع

 0( سانلا موا

 هبورخ لثم هروفومو  هبوكنمك"  نامزلا مياس

 هبولم لشثم هوسكمو  هعوتمم لثم هحونممو

 هب ويح نهر ههوركمو ههوركم نهر 4 ويحكو

 هب وهرم تحن هوحرمو هرودح تحن هنومأمو

 هولخم لثم هبلاغو ناك دغ نامزلا بيرو

 هيوكن.ك نامزلا ليلذ ةلذ ىلا نيرمت الف

2 

 هلوركم ةبرك سفن. دجام ىتف نامزلا ىن.امأ

 هب وهوع ىنع . نص مآ ميثللا داحأ ىسفن رثسأس

 هبوصغع تسأ ى ركسف هب وصغم تنك نا و ىلفحف

3 

 هبورخ ةبامج  ليطي ءه وشىرتصرأ )١( ثوبليو

 هب وطحم مو نعو « ىسفنب هع مول نع تمفرت

 هب اوفختسا نأ نهرع اند الا ةمعطأ لكاو

 ةهيوحصحعي ايمش مبيف ل ازال مويحاص رت 1
 وه ِِء 89

 بورخلا رجش (؟)س رف نبا ف اهلاق(١)



 هبواطم لضفأ توقلاب ه ومب مهنأ نولاخ
 ع ّ .٠

 ةبوهرم لتاوغ نك“ هب 4 مسسالل) أوس ردح مهنأو

 هو رمكو هسويامك هفيض مب ة يضم ليدي

 نكن

 هب ورشلو ا هلوك أل هضرع ؤرما نتي الف م ع 1
 هبوسكم لضف نم سخ امل اجرلا سيسخنم سمتاب الو

 4 ولصم ةلاهإ رطق حا وذحلا سيس> نم سمتامك

3 

 هبوهومه د وكنم تامأو هيك هل تبهو دغوو

 هبوصلم قزر قزرتسمو ١ هتودنم دياعك تنكشف

 هبولك ضع نم رجرج+ اجحلا هيلع حلأ دقت ولو

10 

 هبود»” لثم  هحودممبو  ىرولا اذه لك ادغاملو

 هبوذكم ريغ هقودصم«ء  انثلا ليمج ابلإ تح دم



 ا مدر تح

 م1

 سأ ةلي
 جاعزالا ىوس ؛ ىرق اهيدل مسهل سيل «ةليلب انمعن دق

 ججاجولا ىف ان رست (١)زوجدتو يباثلا ىف انريش ةاتفب

 جاجللك محيصفلا انم داع ىتح« ةمادملا برشن لزن مل

 جالعأالا لج رادنعاه أ ما رك موق سوءر نم تذخأ

5 

 جاح ابولق تقلع ناوءاج احاسب انيضطق ةليلاملا

 جارمملا ةليلك تناكفءز  وفلا ىلا اهيف دوعسلا انّمفر

 م

 ةروفغم بونذ

 صانقلا اهلظحا مهسأب ىمدي  رئارغ صاد: ىلا لسيسلا فك

 صاخخ نوطبلاو ءفداورلا اير اههاوفأ ةبذع «فلاوسا" ضي

 صاصق - نوحا رجدتنع ب نونم امل دإ أم« رظا وذ ان:ح رب

 رمح ()



 2 ب مؤس

 مدح

 أ ٠ أ
 ىضاقلاق حسا نب دامح ل ! ىلا

 دانصحلل هنأف « ع رزلك

 مك اقوو ىضمنم للاوحر

 دود دس ل-> د وعس معلن نئلف

 دب توما نم نكي مل نئاو

 شمع ريخ مكشيع هللا لعج

 عاتم ريخب

 ىداوغو تاور ايانماو

 دا. ىنباي رهدلا بوت

 دادج الا مراكم مثمر حام

 داص رأامل مكف ورعم نإ

 داعم ري

 داز ريخمك دازو «-_مييحأم-

 هدعل اودعساو

 دالو الاو « نوهتشتامءسفن الاو لاحلاو لاما ىف مك رأو

 مكدا دمأ للقالو ةاغبلا ديك ٠ مك اقوو

 نتن

 داسحلا نم

 داشرلاو ىببنلاو لدعلاو ة مسكملاوةموك لاو كسنلاىنباي

 باوصل مكلف متاعف نإ

 ) ىمورأا نبا (

 دادسل مكفطتف متقامأوا



 كك 4

67 
 رود رملامسيدملا

 اديدجلا هسيام تسند دقو «-للطم دعب ىحدم ىلع تددر

 اديدرلا حدلا لبق اذ نمو «ىريغ تئش نمابحدما»تاقو

 ادم“ نل ىتاوللا كيزاخم هيف تقبعا دقو امسالو

 اديدص تالتماامدعب سوبا تيم نافع ١ ىف ىحللامو

 (مدم)

 )١( سلبا ةقواخم

 وأ

 ردعلا ةسيرف
 رمثلاو رابنلا سمشو ض رالاوتاومسأاهذوعاب فطنش

 رشيلا كلذ نم ىدنع تنأف ارش اتلاخ سيلإ ناك ذإ

 روصلا . باقم هادبإ كستطعأف نيعللا دراملا كراوص

 رفذلاو ء مسنلا ثبخو ءد ا'رملا الو ءاغبلا نم يفت ملو

 رذقلاو بويعلا شحفو ميةلا ركذاذإ-ىنل قوف تنا لب

 رخبلاب نيتولا نيعطقت لب ةدياكم اذطق يمض مل

 رتوام ريثو سوت رشنع همبساب انفانا ١ نامرلا

 رمكلا ىلا هقادشأ كحضت 2 جاتخم . ءانغلا دنغ ريطلاو

 هينفملا فطترش يف اهلاق ()



 الإ

 نمل

 ردقلا ةسرفالإ تنك ام هب تيئمام ءوساب فطنش

 (مدحز

 هيب الزلا يلاق

 بمتصنم نم هل ءادفلا ىحور 2س هيسرك ىلع رقتسمو

 بصقلاكفيوجتلاو رشةلاةقر ىف ةيبالز ىلقب ارحس هئتيأر

 بص ملو ء اولاق ىتلا ءايميكلاك ءادب نيح « ىلقملا ةنيز امك

 بهذلا نم اكيابش ليحتسف هلمانأ نمانيل نيحملا ىتلي

 (م)
 _ ردقلانم رفمال

 هركتوروم هلا نم بنام كب عقا و ةلاحم الف ء كاشح نمأط

 )١( هجوتت هوحنف ءهنم تبرهو 2 ردقم رومالا نم كانأ اذإو

 (ممسمو)

 () كامب هللا مادأ

 اسيمج ماناالا ديس «ملا اسي ةماللا ىل تمت كب

 ب ههايشاو يئعملا ادد ىف اهل اق ىتلا الملا يبا راءشا نم هرامذت ام لمجا ند(١)

 . هلوق - ادد ةريثك هو

 سرتفب تالعلا ىلع - ثوأ هأنا ضرع نع بئذلا ىقوتإ ٌقرهأ انيب

 دلاقملاب مك الوم ىلا اوقلاف زجاح هنع مكل ام ءاضق ينايو



 سا ساو

 اميفش ابيلاىل  تنكذإو «قتشمةمالسلاوم مسا كل ذإ

 اءيطأ عاطأ نمو ء قمكلا ةءاطأف « يمدالل ىمتد : تاق

 اعيبرلا فيرحلا بقاعامو ءس انلاف كرش بيطمادام قباف

 م

 م ومها ةيسنم

 لومش ءارفصب هاوجم محلا ىبلنأ دق

 ليوطلا مهلا ىدم ل  اتنثو لابلا لذجي

 لولملا نيع ىف تا  ذللا ةلج ىو

 ليصأالا سمش نع امرفخلا ةضورلا فغتسا

 ليدبلا عيج رس د را مىطلا ىيهللب دقلو

 (ممع)

 رجا

 ابعدأ وشح ريتلا بوذلاختف اهنول ةجاجزلا ل حتت ءارفص

 ابميسو ابعامشلثم وللا ىف ةغاسمن وك: تداكدّقف:تنفطا

 مب(

 فيسلا ىلع مهلا لضف

 ممالا هفوخ تنادو باقرلهل تعضخىذلا فيسلا ملقلا مدخم نا

 ىلعلا هل ىرجي ام عيت لازا» هبلاغي ال ءىث توملاو_توملاف

 مدخ  تفهرأذم-اهبل فويسلانأ تبرب ذم مالقالل هللا ىضق اذك



 اال

 م
 قارولا صفح ىبأ سرع

 مول تلتف «صفخح وأ كاجه» :اولاق

 _ةهعق والبلاط رفو_ىناحه نئل»

 -هتايلح تفزدق : ليقذا_تاقدف

 | ديأهل تفع نإ ةئنم اهتقلط»
 ع ِء

 2 اهتفعو صفح ىباهحو حبقا»

 «اعرزالو صفح ىب أن رقسشال»

 اماصام دعب اضأ جوز دقل

 «اءلط دقخيشلا نرش ىل اك« ربص»

 «اعنشلارظنملا كاذ هنم ترصأام

 مم

 نابحلا نفأ

 ورملا ىتلي نمل ابجع

 وب ناك نم اميسال

 راو 6 اتافشإو افوخ

 و سفنلا نا لاق نإ

 ااا اخ يي

 دجاني وأ لئاقإ الف ب

 دئاع تام نق

 )١( دصاور هل فوتحلا داص

 نا هنأ

 دحاو توملا :نأف ©« ةدج

 :روهشملا رب رج تيب ىنءملا اذهىف ليقاملمجأ نم )١(
 . هورس رخاتاذا - نابجلل لق

 ىنعملا !دهىلا ىنتملا راقن دقو

 « 79 جان ةينملا كل رش نم تنأ له 2

 لاف رخ'الاهبأ - نم

 اناضأ ا ددوأ
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 لبس ىبأ باتع

 اسرغلاو مولعلا فيطل مورلا ثرويذلالءسىبال لق

 اسيح اهءازا لمجاف كيلع اسبح لزت لف ىدوبع اما
 اسنأ ىقتلل نيح اهدتعأ اهدهبعا تنك كنم ةفقو 1

 اسمشلا قئالحلا فري بير اهيقعأو تلدب اهل اف

 اسرع متآمزنم بقعافءافظ ان”دوم ىرمىحام "تمأ
 اسكشلا قئالللا ىبَأ, طلو اكشن كك الف سبط تنأ

 اسكن هئادل ددحم الو مهس نم حصا اًدادو عدو

 اسبللا دهاملا دجأابك ايتعال كيلع احش تاع

 اسرق نمو هلاوقا فتش نم ةّيرطاذكه لزتهلو

 اسارملا بتاعملا بحأ الو ةّقطان نيصلخلا بتاعم

 ممم

 بيقرلا ةبقأرم

 سيحنلاب عمادملا لصو هللافجي6 ىذلاو ال



 ب / ها

 مر
 لخبلا جذوغ

 دلاخ الو قاب سيلو هس ىلع ىسع رتب

 دحاو رخنم نم سفن'  هريتمتل عيطتسي ولف

 دجاو لخب ىذ رذع اف همادعإ ماأءانرذمع
 دماحلاب سيل ثراو ىدب هلا ومأ قيرفتا تيضر

3 
 رمعلا

 راطو الا ةشاشن ىل مدن ىرمم ةدم بابشلا مودي ول

 ل نه0 ىلا ىرجب ءىش لك دحو هانت هل ءىث لك

 (عمح)

 ىسبطحملا دلاخ ةوس

 عيبارتلا فوفحم هللا نعل هنك ! ثم ءوس تيب كلاخل

 عوجلا,ىرعلاوهقسفلا/نيلس نع هلا تاي هيلا ىوأب

 عواعم» ريغ ءاجر لب « عماطل عمطاراصو ىفام ءاضيب ,لك نم

 ميراطم :تناحمس لج رأب نكل دب "سم نبيدباب نيقتيال



 ما

 مدع

 ءارعشلابذك

 ءارعشلاهب بوبسم هللا نم ةبسم « نولعفي الام نولوهي
 ءارمالا ليفي الام نولوش 2 «ةدايزلبءهدحو مهبيف كاذ امو

 يدل

 (١)م.اقلانعراذتعا

 دحاالا موبي تمفاو أر ومأ لب  دمتعي ائيش ناك ام نكي ل

 دب الارخذان ؛ كب رورس نم  رفأو بيصن نع انتلغش

 « دعوؤام رح زج 0 : م,أوف ةرذغ نع ارحاز انافكو

 « دغل م وبلا ةذل رخو" ال : مم وق اثحتسم انافكو

 هدعوف هعم عامجالا هللا دبع نب م.اقلاهيخانب !لأسبه ون ماس نبدحا ناك )١(

 تايباب هئطوتس هلأ بتكف عامجالااميف عقب مل ةريثكح داحا ترمو دحالا مود

 نيتيبلا ني ذب ايف لثمتي
 دجت ام انسفنأ تفشو د: ام انتزجنأ ادنه تيل

 دبتسإال نه زجاملا اعا ةدحاو ةره تدبتساو

 يمورلان بأ ه.اجافءهيف يقالت'ا نماجر اممهنافخاو دحالا موي ىلا هءاطت |بيف رك ذِي و

 تايبالا هلدهب مقا نع



 م4

 4 رغلاو ىنغللو يلام

 ىنغلا ةلوا2 ىف ىداهتجا مف

 الخاب ناك نم لاملا مم مجم ازومف

 ىلعلاو دجلا زر الاانأ امو

 هناف عوجرلا هللا لضم ناو

 ةلحرواسوخش منع :تءاالو

 فلاتنأنم برق الا شيعلااهف

 ردق هب داوحلا دنع ىنغال امو

 ركشلاو كاذ نم دمحلا الا ىلامو
 ربتلاالو نيجلل اال ىزنك كلذو
 رذن مة رافأ الزا هل "لع

 رهدلااةراغيذاالا_رهدلادب

 رجملاوكنع هن انالاتوملا امو

 (عدم)

 )١( ريجي ناسنا

 ىنو.شحب ال ىرسلا ىنإ

 مدن تزواي م تزواحن لق

 يح ىل-م>إ كك رغبال

 ىضما فيسلا ىف زهملا نيل نا
 أوحيم ملول ىرمسلا ىنا

 اريدن ءاحملا لكشمم منود

 مكي ءاقشلا ذوحتسا ناو

 يرمسلا ءاجد يف اهلاق )١(

 لك ديصقلا ريثإ نأ

 ىقوفج م اذق ىلع تضاغتو

 نيمأ رغ كاذب متتمأو

 ىنبدو ىئايح يللا ىئاوع ءراو

 نوؤشلا مي 8 هب رارغل

 نوكولا ف تء يمن ىل. هج ربط

 نيبم ءاحبلا نم يصف

 ىنيهر تأر اع ىاسلف



 ب مالكا

 نوه لزخب عمينلحال ماده متللض نغل انيميف
 ىنيمسو منغ نيام سكو قالت وأ ءاجملا ىبأي مث
 نيدملاهجو ءوسإ ءافو ن اص عاصلاب ه ومكيفوأف

 نيم ركشب الو ىرتوبال ىفاوقلا در ىلع ليقتو
 نشيل

 نواسحلا مكيخأ ىكف نيب 2 تاوئهام ! ىرمسلا ىناب

 نونس ريغل ةنونسم ىهف اضعب مداكيهس ارضأ ضدب

 نونمال ىتلا ىحرلا بوؤدوأ اهاحر بوؤدالا بوؤدال

 نيحطلا ءالغ مهسمال نر  يكاسلل اهتفقوو مق

 نيعتسملا ةلود ىف ارخف كل اهذذاو ءابفقو رجأ ليتهاف
 نيةيلا نيعزاسنالا كاذ تنك ىتح «رتجي ناسنالا تن:ظام



 ماا سس

 عمك

 عبطلا مب

 (.) هللا ىوسل هدب هللا قا مل ىف
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 مشل عان رب الو حدملل 4« رب امن

 م نعو محش نع نسلالا هنترلج ترف

 !مسر ىلئاس انفتو  هائلأس ذا _انأك

 ف

 سفنلا حش

 لخبلا تميشو اظح يلدوحلاىرأ 2 ىتناف ىسفن حش يملا اب ىنق

 لمف هنصحم الام ىلنكساو لئان دوجأ ال ىلا كاذامو
 لك الاىنز ومدّللاينارينأ ىلا - يرئاخذ يلذبدوملا”قح زاكدقو

 ليالادجويام لاملال ين ثيحامو -ابلامل بنت ترا ىسف نكلو

 (مدم)

 ىبذعم ءادف انأ
 اهباذع لينب ىسبلق تحتتا م ىنتدطصاف ءاهنسح لئابح تيصن

 اهباتعا اهنرط هنم دشأو بتمأ لوطو نارحهو دص

 هامباب نم قبح تيتأ دّقلو اطلسم لعافيس ابلاب ام

 اهباسحو اب ونذباّمع نم ءىب ابق وف_باّقعلا جون ا_براب

 لك الا ىلا هيف ىف ةمقالا عضو(١)



 ا

 مخ

 *احار ا رلاتيمس مل

 حاو رالا نم تقشنا امن اكف ابل صخو اهكلاسم تفطل

 نكرقنب

 ابس اكل تانسحلا ءانغجزماف

 اهزهام اذإ - برط نم زن

 ابقاذم ذيذل رسختالو ءاهذخ

 هبابش ريبكلا ىلع درت ء اركب
 ىفلا اهتساحم نموسكت ءانسح

 ىتفلل مراكملا بمت ةمرك نم

 ةلع ةبال ىردأال للان

 ىثألا تحن اهحوراو ابممراأ

 ِء ٠

 هتءارف 4 اديشم أبنم تدهاش

 اسحرنو ءايظلاك | أيق تاسع

 ةلالغب اه ردن * ره تالغتو

 ةدودعم ةدوسدعم اع اذاف

 امش مرحلا و لدخلا لدع

 حاصف نانملا ىف مجع هاب

 حابر حفن رضملا نوصغلا قوف

 حاب رالا بلاطاي « اهميسنو

 حارمو ةبابص نيب هارتف
 حابصملا رهزأ رمحأ هارت

 حامسو ةعاحش نيب دارتف

 حارلا ماب حارلا ىف انوعدي
 ممحانرملا ادن حايترال مأ

 نيش

 حالم برش نيب احيلم انسح

 حابص كانه روص ىلع اًضغ

 حاش وب اهردنم تحشوتو

 حادملا ةمج رياد-غلا نيب

 حارلا ىف بهاذم لاقملاىذلو



 ماد

 حابب اميرح لشم ناك ام 2ةرح نم اهمحبف تمرح نا

 حاحصل انبولق مأقس ىف  ةرشن نم اههحبف تالح وأ

 حابتت ريغ هيلا حابقلا عدت ابنال ماملا ابمرحي الوأ

 جاترملا ةيجس نادبلا ,ىذحم اهنال ميركلا ابالي الوأ

 مى
 بيغلا

 ابأو ةراث امع ضيبلا قتوعدب ةمآو تمس هلاخيشش تحبصأ

 امل اب ضاّمم ىنأ تددو ةمركنو لالجاةوعد كلو

 مهو(

 0 اليمج عرزإ

 لاضفملا تناو عوز ل تنأ نإ

 لاوقأ ابتيجوأ اقومح ان

 لاثمأ بايص حسإ دامأ ايف

 - لام"الا كتدعال  انيف عرباف
 - لاعفلا وهو  كاطعأ ىذلا قح

 لاؤس اناو ٠ لوؤسم كنا

 لاوحالا كك نمو انام تتوافت

 لاطعأ نحنو « رومثم تنأف

 مماقلا فاح )١(



 تلو

 لافمغأ نحو : موسوم تنأو

 لاملا اناداعو ؛ لاما ثكملاس

 لاضف الا لاجراا ليصف“ ركشو
 لامف الا كتادعاس « اليمج لمفاف

 (هدع)

 انمثلا هب ىلؤا ناو ءءانثلا نع هعيطعىطميىذلا مي ركلاس ما

 المنلا نأسحتسا ىوسءىثرعغل هياط د ىطعب ىذلا ميركلالب

 اننملا دلقام اذا نعالو ةدمح فرعلا لذي بيثتيال

 (كدع)

 (١)ىهيدص تناو ىرهد ىكتشا له

 ىقيدصتلاو ىرهد ىكتشا له ةجثداوحلاو_ىرعشتسملاب

 ىعبفر ضوبنلا دنع ىتاخ نأ يتباكشزود مايالا ىتباكشو

 ىفيهش 6 و ىنمب ضن نا كني هدقع دك انثاع ذوعا ىنا

 ٠ ٠ . ٠ ء ًّ 135 .
 ىثررطو هه رطتناو - 2 وا ىنغلا نع نامزلاهب روج ناوا

 0و ةبونؤرج ب

 هيخال امذاشو ابتاعم لاق )١(



 _ مر

 م1

 هلزاك اليلخ مذي لاقو

 راكلاى بجو نملانذاهتاخدو 2ءهدوتركنأ وسلا لخك "ل خو

 رزشلا راظنلا اماضغب ىلع لدن ةءانش ىنيعب ىنيعارب لاذد

 ركنا هراكا_ميشا|ىنمركتاف قتبييشءاءىدوأ دق رهدلا ىأر

 رجحوأ رهدلا لع لسا ىتتأىلع انني ةلالملا اندقامت اناك

 رهدلا ىتنوخال نا هل تنمض 2 ىنتنانذ نوخأال ناهل تنمض

 رصق#ل يرصق نأ اًمح ملعب هّنإو «نامزلا ثادحأ لهاجت

 (مدم)
 ىرعحبلا ءاجم

 خالاالو حبذلا ملأزم 2تحطش اذإ ةاثلا عزجتام

 خبطلاالو ”ىثلا نم الو ةسوكتم ليصفتلا نمالو
 32 رملاب ءاشحالا ىف حدتت  ةلخ نم عزب ابنكل

 خسكلاو نرقلا اذا كرعش اهدلج ىف تكي نأ قفشتا

 (مدح)

 قارولا صفح ىببأ و ىمورلا نبا ني

 هخوفاي دّقف نم ىتنكمأ كاذب» 2:مهلتاةف:!صفح وبأكاجه»: اولاق

 هخوك ىف -تثشوىب ا-رهدلالزنأنأ ىنمطقأو 6 صفحابأ ىصرع تمطقأ
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 (سودم)

 ىرك ذ سناف كتيسن

 سأن ىلف ناف يركذ ىف

 الا ىطق ىثالا مناك نك

 ءار ريغ ىناب نمو

 اقورا.م انجا كنم فقاع

 لا تقاعام كلل

 اتوس ياركذ نان الوءس

 اقوقح ىلىرت ىح اًمح كل

 ا ورشنا بور

 اقوف كنيع تقوف نا كل

 (عوم)

 )١( ةنتقو ةنحم

 انينمؤملا ريمأ اريص

 السلا 5 ىف نك

 ملا ّْ تر اذا ىح

 أهرد كسفن تعنف

 ابعاتم تنيغ الو

 وع لازال ابل ربصاف

 فدملل ةنحم ىه

 نيهت تملا اهلاق 0(

 ان رب اصلا ىزحجب هللا

 أةمعتتملا كلليق  ةف

 انيدشارااىده (؟)(تنأو)ك

 أئيمل احلل

 انيك

 اهي رمو

 أع أهت عل لب

 أئيعم 4 تيضر نم كن

 انفرتملل هنتقفو بن

 لصالا ىدجو:الةماكلا هله )؟ سَ



 -_ ”*ملو د

 . (سدح)

 00( ىنضرت مل اذإ كليو

 ايدبم ىرأ تل رقصلابأ

 ىنفشام طرف نم تدل دقو

 ةوسإ ىل فرعأ تنك ولو

 ام لثم اسالا تعنم نكل و

 ىجنرملا اسإ ليلق تنكو

 ىرولات ممم

 ودساحلا دجال تلزالف

 تماسإنيأو

 ابارشلا غيسسأ اللا كوافح

 ا أصم أماق ثب زعو َت ريض

 اباغرأ اكيدب نمىبللا تمرح

 م باص هلاف اذإ اباصشل

 + اباح_سلاتوفب

 اباحم عأعد“ باع 02 ني دساحلاب كيد ف هللا لد

 اءداص ىنا دلع 1 - 5 ناو

 أوس امدراولاب +ىجاحت

 أمسكم

 اذ دع ةرد مهرزغأو

 مهفارأال فإو

 3 رمأ أ تري_خ كناخأ

 لباب نب ليعامسايف اهلاق )١(

 (يمورلا نبا-؟4)

 اباذع اضايح ىريغ تدروأو
 ابانذلا اهيف غرمتو ًالظ ى
 ات ةنع مهافعأو هقاسب

 اباصعلا ىصاع ردلا اذإ ومع ك
 م ابان ىريفشل تحضأو «ىلع

 ايناستحا قرعشا لاجرلا رأ

 ابا رتسا هيخأب خا م اذإ



 اباعش هيف نظلل تبعشل ىرأام ىمئئاسلا كريغ ولو
 ايابض_ىسمش نود هرظاون هلبج اسك ىغ»: تاق

 «اباوص ىلاوص هيرب سيلف هئير هيلق ىلع نارو

 اباتف املظع اننذ دوجلا ىأر  ًارما ناك ه:تاق وأ + كلذأ
 «ابانأ نميف هللا ىلإ تنأ «لأق مل ىدنلاب ةوفه انه

 ااذك تادع الإ لخبلا اخأ لزيملب»: تلق وأ + كلذأ

 «اارس ىفلت ىبامآ ىنع لئن الب ءانث غب رم
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 اصا مأ ابب نظ أطخأ س وفنلا ليت كاذ لك ىلإ
 ابابللا كنيف حدملا ىلخنت نونظلا كيف تلخت نكلو

 يباحلاال هب قيقحلا تنأف كيفنالازح ن. نظامو
 ش 20

 اياتعلا كيلا ىدهأ ىتعو نتاع لجر ىنأ 0

 اابْض تداع دبت مل ىهاذإ هن ونكم تاعم يديأس

 اياوثلا ىنع تكسمأو اان هتدشناو ىجيدم تأبق

 ناجحلا نيتماكو كيلإ نمتيشنأ رئاوس هيفو
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 ااحع ايش تئج .دقا! ىلإ هنتج امو تنأ هلل
 اياب كاباطع ند قلغتو قلخ نع ىرتس كنهنأ

 ااخو هيلع ترتس امإو أرما تلنأ امإ تنك ولف



 تس ضربا #

 اطغلاتفشك

 قربم ىل كلاخ نأ ىوس

 هضامياب ىلإ ريش

 هداج ول ىلانج ناو
 ع

 دئار هدار اذإ بانج

 و« ترذع

 ىنج ىنجَأ فرملا هداج 'نإو

 السقا ىل كدم وب تحصر

 عونقلا رتس كتب تنك امو

 ةلخ ىلع ارتسسس عاب نمو

 هب ىنجت تدك بجع نمو

 ىدنار نع كباحتحا ماود

 هل وحرب ناك ام هاصقأف

 ةطخ نم كيتابب بجعأف

 ىنضرت مل تنأ نثل تفلح

 اياوثلا هلت و هلع ة

 !ابتلا قرط نفطخم قراوب
 ااصم ىنانج ريغ دمعيو

 بارت كا زآو انابا ىكزال

 ابالم هارث دنع كسملا يأ ر

 اءاطتسم الذ عتسم ركشلا نم

 اباهذلا يريغنيمسي وءقرطق

 اباحلا كيتفأف تمشاذإ

 ابالخ ع و هلم ىل ؟دقنتل

 ا/آ نيح هه رسخأف دعوب

 : ايابشلا يفعي ابيشم ىلع

 اباجتحا كنم رب 1 ىالولو

 باق كيبلج ىدأ ىاباده

 ابارتقتا كنمو اًوند كيلإ

 اب رغلا تييشنا هلأ بحعأو

 اناضغ ىفاوقلا ”نؤرصتتل



 بل راريإاس

0 

 (١)رتتق ماستبال ىاوغلا سويع

 ريطم فك هنءابارغ تراطأ

 ريكذ ريغ تركن أدقل ىرمعل

 ”ىرماىلعادو نمق وبال نهاذك

 1 ما م . اج

 ةرط ةبيبشلاو ربج بيشللو

 هناف « رب رط ُىَظ نع كءازع

 هييشم لعل ءرملا ةأمح تار

 ثول

 ع نا 6و ١
 ض أهسيشأ هين ا له ىلو اخ

 ننس

 ربع ةبايض ىف ميعل تدبو

 معأنب اللا دعت م ةهرهرب

 اهرحن بسسحمت تادالا ةخمضم

 قاروخ ايلع سس ةيح2

 اهلد و ايف و أمملعل ىنتقس

 رتستف بيبللا دللا ىلع ريغت
ّ 

 ف

 همدع ُتثرددح نم ريثل ردب

 ..ج 1 ني

 ا اك ىجدلا يف هع مسيل

 بيشاا )١(
 ريبص قورب هنم. ىجدلا ىغي

 يورو نسا سس سس

 ري رطل ايصلا ىف ريبج سبلو

 راارغ ريغ تبسيش ذا كينيعب

 ريسأ ةايح اندلا لواز اذإ

 ريبحو ةريح نم اهضاتعل

 ريابع جاحع ىف اروطو روفت

 ريك ريب ءام نم قست ملو

 ريحت رحب "يواجلاو كسملا نم

 ريدس لالخ اراهنا فراش

 ريصع روخ تسيل ابل ارومخ

 ريذب بحل البولق رامث
 ريغم حالس لم ملو هاجح

 ريث ريغ نيطيس ىف رخآب



)01 

 ) ١ ( درولاو سجرغلا

 دهأش هياع اهدروت الجخ هليصف”نمدرولا دودخ تادخ

 دناع ةةلضفلا هلحانو الإ هنول دروملا درولا لحخ

 دراط اذهزأو« ضايرلا رهز دئاق اذه نأ ةيضّقلا لصف

 دعاوادهو ءايدلاللستب 2دعوم اذه نينثا نيب ناتش

 دلاخ ايح نأ ول هتامب بحاص عتمأفهب تظفتحا اذإو
 دحاوتبل وهو«رونورهز هلأ, نيبملا لضفلاسجرنلل

 دصارت هوجولا حيباصم ىكحب ةراتو « هامسلاحيباصم ىكحت
 دعاسم عامسلاو ةسمادملا ىلعو هلفحلب حببقلا نع ميدنلا ىعني

-- 

 دجاو قةلاحمال_كناف ء ادبأ هيمسحاللا ىف كوفمب ىلطا

 دحاو ىمس هل حالملا فام همساقدرف_تشتفوإ-درولاو

3 

 دلاولا ىل رب اك« باحلا ابحي امهتب ر ىتلا ىه موجنلا ىذه

 دحاملا كاذف « هدلاوب اهمش اههاندأ نم نينثالا لمأت

 دسافلا سايقلاالول © ةسايرو ةسافت دودحلا نم نويعلا نبأ

 الب ص ىلا محرا )00(



 يآ“ اة

00 
 )١( بابشلا مجري ول

 دقوتلا ةرمج ىعولصض نبأ

 ةيزر بابشلا دعب ام ! ىليلخ

 هدعفل عمدض نا  ايحلت الق

 أعرف « ىكمي دلحال ابح.ن الو

 هؤازعو هدولحم ىفلا بابش 1

 هممطدحوب توملا باشلادهفو

 ةأدب دعل ةدوع ىلابش تئزر

 هلبقو«نيضراملا داوس تبلس
 هنسحوضايبلا كاذنمتلدبو

 بح منيضايباانيب ام ناتشل

 ىذقلا نه ويعلل ءالج تنكو

 ىكتشن تنك تلال حالا نيعالا ىه

 اهتيأر امل نآآلا ىسأت كاف

 ابمابسك:دصقأام اذا ىكشن

 هب ثعقو نم لبنلا كلت كلذك

 اباودعاندجو انع تلدع اذإ

 امنأكف « ةرم انع بكت

 داخم نبدعاص حدمةيسانعاهلاق ()

 ددحلل' ةرسح أ ىفم ام ىلع

 دتعإاو نوؤشلا ءامارل م

 دش عمدلا نم رحب هل لقف

 دماج ءاملانم نيع رع رطفت

 دلجتإ هدمب ىنأو فيكف
 دقفي توملابت وم ا معطوءاحا رص

 دوعو تايدايابازرلا نهو

 درمأ انأ ذإ_ دومحملا هضاب .

 دوسل لازال اءمذ اضاس

 دكنأ نيعلا ىلا ءونشمو قننأ
 دمرنو ىبيشل ىذلم تاعج دمف

 دوسأس أرلاو ىاقلاف ابعقاوم

 دمعل كاوس ىمرم تلءجدقو

 دمكتو كنءنيكن اذإىمأتو
 دصقمم وهلا نمهنع فرص نمو

 دبجأ وهلبءىفاقلا ىف اهعقوك
 ددم انيلا ء انع ابيكم



 دهقأ نزلا نم مطق هب بيصأ ١ بكوك- هافاونيح_ىنانس ناك
 نيكي

 ديعمو ضي رغلا هاثقتام ىلع اهحازمضيرغلاس كلاب رشأدقو

 ديك ًادوسأ حارلاب هلدوجم فطخمضييأب رشلل اهب فوطإ

 دهدببو اهمئاحرأىف لدسو ابطسو مغني ءارضخ ةيلوع

 دور ىل وح مدأالا و ىحطصحمب رئالفا يرظان تقار تئشاذا

 ديجأ ةثالثلا لك فرش ىلع 20قسرموموذر- قيربإو فيصو

 نعيش

 ددجرزلاو اموقاب هلوك دبو ابضايب نم اهرد وبخم ءاضيإو
 دقم نيللا نمتداك ءابباوك أو  اهبابش ركسناركسلا ىقتلا اماذإ

 دضوتم اهنك الا يلامو هليوط اريصق اليل اب توه

 ديم هبيبشلاناصغأو «ىلالظ تأيفت دق ةيبظ نم ابلثمكو

00 

 ددحت مئارجلاو دوتح ىرخأب ىترشلاتغاف ءرهدلا ىلوأب تبعا

 ددشتي نم ذتشي امل موني عاف « هنم دتشاام ىلع اربصف

 نكن

 ذخيصوحلاةمومشمةرحاهو ةركب هيف « هناك الإرهدلاامو

 درطي لوح ابلوحلاو«هثداوح ةدشوءاخر يروط قىتفلا قيذت

 انكيانل



 لالا

1# 

 دلخم بيشلاو «ىلايللاريصق 2 لجعمبابشلا نأ ةز.ح ىفك

 ةسامبيشلاوءرملا مضينأىلا هتايح وأش ءرملا ىراجلحاذإ
 نيل

 دمرس كاذالواذهالف ءلدعب هرابنو هليل ىرجأ رهدلا ىرأ

 دسفتي سيل دمرس يشم راهن هماضف « بايشلال يل ىلع راجو
 «دقرا وىدهأب يثلااهت ودواولاقف رشاممسيشملا ليل نءلا زعو

 درباو ىدنا ليالا لظنكلو هيعساىدها ءرملارابن ناكو

 نكن

 دشنمسمال اب لضب ايشل لهو دوءكيضا وملهاى وبل مايأأ

 (؟)ددختت ىتدك تحضاو«؛ىتانق تسوقو(١)ىتاوشتباش دق ول وقأ

 ديانأوأ ءدانأ اصعلا بينج ىنبدا ىماظع ىف لالكب دو

 درفىهو: ىدمىندانمنئارق هلايحصاخشلافهفرطكروب و
 ددهموىث.دح نعايرو ىعيلس تضرعأو(©)لاج رلاىثداحأ تذأو

 ىنمملا اذه ىف هانيارام نسحانم ()لزوي ىنمس ىحضاو (؟) ىدار ةدلج )١(

 ١ روهشألا تيبلا

 عدس ست هام رظ--ل ىفو ىرصب ىببارر تريكدقيلا«ينبا

 تدحبصاهثيبا>١نايهورلا نب اروعش لد هارب نم متع. حيبصا هرظنمناب هروهءش يفنأف

 ةووسإ ند لإ 0



 ()دلوي ةعاسلفطلاءاكب نوكي 2 ابفورص نمهب اينالانذؤ الد

 «دغراوهيف ناك ا_م حف : اناو أينم هيك ف اللإو

 - .٠ 52 ٠ ل 1 ا

 دام اهاذا نمىتلي فوس ع هن 5 لهتسا 5 انندلا رسهبأ اذا

 1 0 ِء

 كيش بيغ لك ايف دهاشل ام - لن لاودحا سدنالو

 دب

 .٠ هن سا ٠  6عا : -2

 ددنع نادك نم ءانذ نعل هو اه”ركو لاامالا رم ىلع تحزر

  1 25عا 7

 ددمر حب اصملاجاهو عوجرمو ةينموأ 6 هخوخيش ىلا راح

 داع ذيع د

 ْء 1

 دجته ىهو تبن ىتردنولو دحه شحولاو«شد>ولل ىدتغادقو

 ربا . نامي ع 1 00000 آذآ هع
 ددسفملا لص الا هيعار ثيحب هناكمأ ىلا ر وُدلا ىف ىعشلف

 .  6عمرو
 دلجسي ل ءادجاس ىعرل رب عئرم لك ىلع عكر لك ىر  0, 3رس 6

 دارخ' سناوأ اريزتلزاغأ# هجامن ميرصلاب هتلزاغ اذإ
 0 ٠ ٠ ٠ هه هيأ -

 .- ئى

 (؟)دص رشي واهرومأت نمرغدءل هلا أع رص هقورأ رف

 ( 00لاقةمديعب ىدم ىلا هزواي لب ءدحلا اذه دنع ءالملااوبا فقب مل ٠

 شضرغااهسار نعلاز دمال «حورأ هب ترج دم سؤولا يف ناسنالا 2 امو

 نأذ 4 داوإ ةعاس ليصفلارا داولا سا / ىلع جرخت ىتلاةدلجلا وه ( نيغلارمسك-؛ ) سرغأاو

 وهرواصرفلاءام خاضصل ( م)لةما نط نه جرخاذا هءمجرخن ةقيقرةداج ىهو هب عةتلتق هتار'

 تن وتلا



 ل سابا

 دصتحتسامناتقا تفدغأ ناو ةقيدح لك نأ اسانأ ىزعو

 دلخأال هدعل نم يننأ ىوش هتبلع يبابش نع ءازع ىلامو

 دعوتي هنإ موق لاق ناو هقاحاب دعاو ىبيشم ناو

0 
 ! . . . قشاملا دصق ول

 هنمدىكبام«ءاز> دصق هقشع ىف قشاعلا دصقول

 !هنسمىوبلاناكامءهاوهم قتلا الا قشعي ال ناكوأ

)6 
 ىرخذ هللا رصن

 بونذلا لّقث قلهاكمدعأو يردص فرملا عانطصاب جلثأس

 بولقال سنا ناسحاللو 2ىلظحتلب كظحم ال نسحأو

 بوركلاةحلاعم نم تقافأ سوفت اهيدابأ تركذ اذإ

 بوطخلاانم راذحلا سيل اذإ اموي. ءرملا نوكيام نماو

 بورفلادعبّتقرشأس مشو ىلوتلا دهب تابقأ رومأ
 بورد ىرخذ هللا رصنف افيسو أحمر هرخذ كب نمو



311--0--5 

(5:8) 

 )١( ثايغ نبا ءاجه

 خراطصمرانلاف_ادغ_نيملاظلل 2« هخرص7سيلع ومج ىفاخراصاب

 : خيشلاال ءهيزجيهتساخاخش هل تأ ر ذإ- ثايغ نال ل وقأ

 « ؟ خسولاو لذلا هيلع كوبأملو 2هقفاظن هاهزت ديصأ تنأ مل و

> 

 « خس ا واباء سك اتاف انتوافت ىف اًمَيَحأَت الد : لاقف

 « خبسلاةفوصوملاةلخنلاخرخمدق» مس لاثمالا فو اضيألاقو

)5 
 نائض

 ىحور | توق يعنامو ىمسج تن وق ىن امأ

 ىحوبص نيح كيلع ىمالس نم ىتنم
 ىحو رس نيا لين أف ىحورس ن

 ىحورحلايسا هنا :ك دقو « ىلا تدرج

 مو

 بجاملا لمس بئاكوه ) ١



 ل مايا

)45 

 (١)حارلا بئاع
 لمعلا ؤتنسح>ًادقوالوق تأسأ ادب حارأا اني دل بيع نمأي

 لطخ ىذولبج ىذ بيع اهتبعو اهب نيمرك ال ارث ابتكرت

 لذعلاب تيدسأىذلا تطلخا# امهتحتنت مذو نمب وف

 للان مب رشىفباصلانماب رش ةحدج» ضاخقاسك الاتنك ام

0 
 (<) فاملا سنن

 رهاط لاكف السأ هب متلخ  اسئفم وققالخأ تنسحاذا

 رباقملا ىف اومتشي نا مك انومل متنجو اوحدمت ذا كل اونج

 رئاط ةبع هللا دنع لدمتت -اهديمتنأو-ايندلاتناك امو

 رك اذ لا. ىلع رطخم ماو تأ ةرحو رح نباسانلا فزاكولو

)4 
 بهول ١ ءاجه

 دقارفلا قوف نك دق ممه انب تمضاختو مك ايند ل انو رت

 دهاشملا ىف ةمومدم مكس وفن تدغدم!اظوظح ا منم مل ند

 دماحلا سابا نم اهومتيرعو ىلملا ةسراوكتم اب ونج متوسك

 دم الجلا معإ رْغص ىلع مصضع رشعم نسل ادوحلاب ترخف نأف

 رهاط نب هللا دبع ين دم ءاجه يفاهلاق )0 دونا برعش نع عنتما نهي |هلاو )00(



 م. كلك“

 ا

 دوازملا نوطب يوحن !1 ديبع متأو كولم انيف متيمست

 دماحو ندم 1 نم ةأربم كرودص قضي تحض ةمعن 35

 دئاب ريغ أقاب 2 ارانش 5 خيب متبستك اوارابت متيسك

 دحام لك ىلع أمامنا ددحب اهللاوزف 5 تلاز ىه لاف

)0 
 باضملا

 سبل ةبييشلا خرش ىلعادادح هبيشم دنع ءرملاباضخ تأر

 سادم بابش ىقخنأ ممطيأ هاضخم ؤرما ورغياهن الاو

 سف هحبص ثالث لكو 2بضاخنبيشلاىقضنأب فيكو

 ! سلمأ ةيسشلل ميد نبأ و  اهوأم نأ « هبيش ىراوي هبهو

)0 
 (١)قاوذالا داسف

 هدماخ اهران ابولق ىتلأ ىننكلو ىران تدحملام

 هدرابلاال ةنخسلا دربتسأ سفنأ نرهد ىف تثدح دق

 هدسافلا ةدعملا ماعطلا نم 2ىبتشءلا بيطلا فاعت امك
 1 يووم

 هرعش ىلءاوذعط موق 5 اهأاق 0(



 أ هير

(411) 

 )١( كمكح ىنالداعنك

 قيطملا دبجت كاذو. اندبتجاف اءيمج ءافصلا ىلع انفاح دق

 ىقيدصت يرث الو مح كنق دص: بجو: ماكحالا ىأبف

 قوربلا تابلخنم ىلوقو ءن اهرب كلوق ماكحالا ىأبو

 قب رطلا ءاوسىلإ مجرافءكل وقف مكحم نأ لدعلاف سيل
 نيف لإ ةجاتحم ريغ ىوعد_تعضْنإ-نا' وعدلا نمأم

 قيضب اًفيض هيعديام 2 ر هيعدنام - تددرزإ - اناو

 نايليب

 قيدصلا مامذ مهيدهر نم ناو الا ىلع ق# ىذلا تفصوو

 قوقحلاراضتحا دنع قيدص ل ذخ نم رسيأ سوفنلا تيأرو

 قبرا جيجأ هئودزم ضرخ ول نأو تقدصدتل ىرمعاو

 قيضمو ةحسف 0ك ىف عوب طلا عبتتس عابطلا نأ ريغ
 قولخمل ديقتس” نا هَ اللا نم سلو «ةقلخ ىتمشح - - ُِء هه مم ابيب

 ءاقدصالا ضب بتاعي اهلاق 00(



 ل سويا

 (41؟)

 اهتافاك ريغ برحلا ةانح

 رجاوشلاحامرلا ابيفتفلتخا اذا اهتافك ريغ برملا ةانج تأر

 رعاسملا اهالص ىلصت اهككلو ةوحنب ابنع رانلا دانز كاذك

)41( 

 ! ثيم له

 جاهولا كد ران مأ باق

 جاش ملظ نم ثيغتسي جشأ 2(ثيغم له مكحم و سانلا اسأ

 جباجملا ةوطس هينيملو انكر سانلا فعضُأ نم ى رب نم

)415( 

 رحسلا فان

 )ا ءاد كنع رحسأ ىرعش تيل

 هئباعت نيح ما رغالا كب دجب 22ةمفلو فرط نارحس هل ىو

 هثحاثحو اهي رصت ىف هينأل انقوري ءاحاصف اراتوأ مفاني

 هتئاختو اهل ونري نم سناغت هناك ءاضارم اظاحلأ ظحليو

 هئفانوهىدلارحلا,كيبصيو هنوفج ىف يذلا رحسلاب كيبسيف

 هثرافوهوىثحلاهارك ذفلايو 2ىماّتس وهو_ىلتلا هيلا نح



)46 

 كئاولغ نم ففخ

 هريسملا ب راج نبأ ؛ كدحلا اًؤذك رمشلا ىفىرتال كدحأ

 ريالا رمتلاو سمشلاث رب ىلاعملا نم تالح دق كناك

 ريسيلا دحلا نمهيضريبو  ادج كنم لعأ هللا ناف

 (ة5١)

 ةصقارو ةشغم

 كراعملا فال « سلاف ىش هما نيصي 2 مهساب ىمرت كارت هلا نم ةاتف

 0 و كازابلابالا ,ناتفلا اجشلا كاذب اني واق كش ء ابصن ايل انلظ

 (؟) كلاف ردصلا هحأس ىف مجان ىلا اهدوع دنس « ىدشلا دق ةفطل

 كنت ولا راصقلا دق ىلع ىف رأ و  اهماوق لاوطلا دق نع نماطت

 كتاف هي ركتو « ثانخم جنغ اب 2 ةيعاك حاصلاو لبطلاب ةصاقرو

 كباس ةكيبس نع تفشف ءاهانس اهءاضأ « فوفشلاىف تماق ىهاذإ

(17:) 

 لخبلا مذ

 ءاث ءوس_ هبلا نيبغارلا ىف ضخ ملاء- هبر سكي لاملا

 ءالدب همام ةاّمسلا طبخ اذا الإءهرش نسأل ءالاك

 ءاشر ريشب افرتنم ءاملاك ةليسو ريغب ىطعلا لثانلاو

 ريدتسم (؟) ةريصقلاحامرلا )١(



(413) : 

 بييملا مط
 رذاحم داصي الو ديصب ىف

 -ةبب رب سحأ نا سومشرغ
 ةلوحكم ةل-ة بواقلا ىسي

 ديال نيمم الأ لاجرللب
 اضن ول لئامشلا ثنو ىنميضيأ

 ةمالظ لحن نا فاجعل نمو

 سانبالا لثابحو ىوهلا لبن
 سامشو ةرغ مماجب بجعأ

 سام روتفال جلغ روتفب

 ىساق يعض ملع دا ؤفلا بص

 ىماحلا هاسح هتلالغ هنع

 ا ع .٠ ع ٠

 سانا ةاتف نم سانا ىقمب

)41( 

 ةفالسلا

 لباب رمح نم ءارفص ةلومشع لبالبلا ثيدح ىسن أيسل الأ

 لئات ربذ نارصملا اهمدانت ةفالسممادن ىفالا شيلا

 اذشلا عرصت ةلآ ةيبارس

 ةهربرئابظلا سمش لطصنتوث

 ةربك نبا ماظع ىف تشعام اذا

 ىذقلا هتحفص رح نعت لج ءاع

 هنارس ىفاه_سافنا تدرطا اذا

 ( ىمورلا نبا -؟9)

 لثالغىامول :رم اهرداغف

 لئاضتملا ىذتلا صخش م مف رثو

 لئاصالا سمشن ول تدافأن أيلإ
 لصافملا وخر لاصوالا نيل ىثم

 لذالذلا شيمك لب ذامل قب رح

 لسالسلادعج نتملا ىراع ل ساس



 01 ل

 لفاطملا ججاعنلا نيع اهب يعارت .ةضورفانك أ نيبىراوسلا هترق

 لئاخلاىمازخ ىلقت ايصلا هيلع 2 تبحس امكك ل قعدب

 لماوملا قوربلاب ىمادنلا هوجو تال النحصلاىفحارلاهترواساذإ

 لئاذو بوذب لواعم ربتلانم «كئاب سبوذ ءناب وش امهناك

 لياخلا بابشلاركس ىلع تب رش الاطو سيشملا وحص ىلع تب رش

 لواطالا بيشملا مايأ ريصقتل براش ةمادملا بارشرذعاو

 ليازملابابشلارك ذنعبيشلاىذل «ةلعت نوكست نأ يرحأ سأاكللو
)0 

 )١( ب لكم مراوح

 () كاخابأيالبم»:لاتف 2 ةرم ىل كم انك تأسخ
 «دلاو ىف هالإ ؟تكرش مدا 0 ازخ مكب

(01) 
 ةرجابلاو:الفلاو ليللاوديصلاو را فصو

 متكم هاشحتاحنمرسالو يذم اهاذقالع ركب ءارفصو

 مجمحملا وس ىتح « امروسو !مئافص طرف نب رمالا نع مل

 ضمب ءاجهتركذالا تببلا اذه أرقاما (؟) ىطحقتلا دلاخ ءاجهيف اهلاق )١(
 : دمصلا دبع ههساناكوع ,اخأ ءارعشلا

 دهتجاو ىقاجه دق ترا هنظ يفو « باكلاوذا ثنا » ! ىللاق

 دمرصلا دع وخا ىنا ىردام هنأ ب ىلامت هلا دا



 5 اخس

 مدنمفءهوجولا ضد ىفكينيما تدب ناوسو وكلا ضب ف سر ولا ىه
 (5) مه ربات ا((5)اقن ىفلاك بيد. هنأك(١) سرتو معط اتذل اهل

 ممنأو « ديدجلا ءربلا نم ذلأ امهالككقورملايفىرسسموقاذم

 هلهأ رادىف مبلاب تلزن اذا
 ةح>حنيعسل رانلا تسب تماقأ

 امساكو اهوفءءاضيب اهب ىنتمس

 مضيتملا قهرااوهو مملاادغ

 مزمز وابل وح ىلصي ارشعو

 نيعأرونلانم اهيف ةضور ىدا

 كحاضما مم سمشل اقوركحاضي

 هن زح دعل رشبتسم ريمتسمك

 امبنم نالازغ اهيف ىنازاغ

 اهدلاكف ءامهدج ايصن اذا

 دحاو ريغ اهرحن ىظأ ةثالث

 مدايجت دهشدق صينقلكر و

 ام اك رهز ىهو ابيلا انمفر

 ملاظف « ي رهعسلاب ابل انفلد

 انحام رتل اف ىحنمتل واحدقو

 ببلم وهو اهراضحا ابجني ملف

 لراارق تارح أهنم امل لورق

 معطتب نم دنع قا دم اهيجش

 مسينا روغث لب أعمد َق رفر

 مجس لطلا مقاو نم ةعمادم

 اوميخ 6 اوضوق طيلخ نيبل

 موتملا بي رااو ىفايفل ابي

 مدقفم ىدل قيرباو ءءاوس

 معلمم اهاك أمف ووللا ىدل

عمق شح>و نار ْش محمحت
 م

 مسجم رو رونا قنأ لالخ

 مجرحمو هداتري عربصم ىلا

 ميلا ادبف جرع : اهنعممل

 ماتموهو ابلآ اهنع بذالو

 مصخعي تاب رهمسلا مهخ نكلو

عر )م بتك(؟) نكمتن نا لبةاهلواف يمحلا بود )00(
 رط



 د4.

 ملصلا كصاالا هفا امييعارب ترم ريعلاو روثلا مغلي ثيحب

 مرضملا قب رحلاب وهلأ بش اي ةراف ردخأ لا ىفابل تنشو

 اثاق رمحأ توللا اهيف مدان

 متم ومللا نه مول ا لظف

 ابلكو قاتملا بملا ىلع انحرو

 مويا رششلا نم موي. ابل لظو

 مبدأ حرقأ ىشتحولا قاعلا نم
)2( 

 بابشلاعادو
 فراظأ ةبيبشلاو لحأ بيشلا

 ىجئرب الام نابف باشلا بهذ

 اجن نأ هنم دبال امهالكو

 هرهد فواخم_هرمامأ ءرملاو

 هفورص كيلع تل دع امبرلو

 ىوتمج ًافروم الا ىفرظن أت حبصأ

 لزي مو كاذيينارغأ بيشلاو

 قياده ديزام ىمذل ابجع
 فكو ثيغلاجس ب ابشلا تفس

 ادهاعمو تلخ انامزأ لظأو

 اهركذوبوطخلا ينيشني مايأ

 فزأ ةياونلاو لسأ دشرلاو

 فرصي الامءاجذ بيشملا أو

 فلستسم يدر هلجاعي نأ نم

 فوسُف ىنلاب اماو «ىرحف

 فوختملاو لومأملا كباصأف

 فشكت بقا وع بويغابنم

 فلعلو هدشر يونلاىرغي

 فسعت ىب نك رخال ءابضؤ

 فرذ عمد لاجسو « هنيورب

 فاموت هنوصع لظ « فرو

 فقرقلاوابصلاو ةبيبشلا خرش



 6 ود

40 
 ةنيهس فص و

 ةنوج ءافوج نطل انبكر كيلا

 ارئاظنو ابل اهابشأ قهاوت
 تبباشن رونلاب تسق ىهاذا

 اهروهظو اهئافنأ ىلع ربطت

 اهناريط ثرتسي مل تاجعأ اذا

 ارخاز مطقت فوسزأتنقيأناو

 هتانج ىف كفثإال رحبلا وه

 محاف راملا نم عرد ىف لياخت

 مطالملا عقس عد ولا ةعئام

 مطارخو
 مزامزلا مج رايتلا بخاصعي

 مئاعنلا فيفز تفز تلبمأ ناو

 مئاوتلا تاقراعلاب رخاز ىلا

 ةقافخ ةحلحاب
 ل

 (1:؟:)

 ةاشولامايأ هللا ىقس

 اهديعب ىماهس نم ابرق نوكي امرا ءابظلا ىنم ترقت نب

 ةديرخ لينب وجننال ىلايل

 ابتيمر لد تاذ ىنتتمرام اذا

 هديصل مي رك لوبتمب سلو

 احراب سيل نم لوبتملا انكسلو
 ابناف ةاشولا مايأ هللا ىتس

 اهديدع مجو ابيماح زع ناو

 اهديمه ديقم اهنم ابل نيعب

 اهديصي و ران ىناوثلا مابس
 اهديمتساال نبنم ةرت ىلع
 اهدوعس تاعلاطاا تاحلاصلا ىه

 اهديغ فلاوسلا ضيب ىنفانت

 اهديكي شاو ثيحالا ضيبلانم



 مل ع.8ع اب

 اهدوسقرافلاضيتفلختسااذا رايد ىف ىبنلا لهملا فاختسيل

(0) 

 بابشلاويشلا

 ىضاور هنع سيالا ءابظو 2ىمصيف ىمري بابشلل ابجع

 ضابملاو ةوفجب ىتالب وأ هنع ضرع 'يربلا بيشملاو

 ضارمملا نع ىقرلا ءانف سسيشلا سحاص نع باضملا ءانغو

 ضان وهو ةحرتو « قاب وهو 2رورغ نم ةحرف هيف سبلم
 ضافّرلا ةرثك نقيل اذه نا« ةعزف مث ةمدخ

 ضاوملا مم اهتشخل' دقلو ىنع ةياونلا ةرمغ ترشح

 ضاضنلا نوصفلا نماوفعسج رئلاو درولاو ناوحقالا ىنتجا

 ضارقالا _:رساحم ىضامتلب وحمت رهدلا دئاوع تدأع مْ

 ضاضغا اميأ تضضغأو ء تا ضطضغاف؛ىن رأتنكو ءىنرأتنكا

 ضاكر هارياسم رىفح ره ل ىلع اضكر بوطخلا ىنتكردأ

 ضاق لحؤلا هفتح هضش مام « بيشلا ىتفلا ىلع ري-سو

 ضارعملا ةكص مهسلا ةكش هتأطخأ "ىرما ىلع تاباو

(5:) 

 سبل هيف رمأ

 سأو رظن امهنع رصمب  ارغو انس راهنلا سمشابأ

 35” سدي  مونلاينع نابذم-يلو يدابس نَء يمانت نا ٍلحا
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 سمأ هنم ريخ تاق الإو  لدع هيف كل ادغ لما و

 سل هيفق كيدل رمأ ىوس ىرومأ نم ءىث 1 زيمأ

 سرغ عديضتلاب بري سلف 26سرشب هيب رف« ىوه تسرع

(7/ 

 )١( مالسالا ىنبد

 ”نونظلا ىف كمستقت الو ىن 00د ىف نكشنال ناسح نبا

 نيمالا لوسرلا مل ىذلا ق_يدصتو لالجلا ىذ ديحوتو بف

 ”نيتم لقعو فا رصب  اهاده' ىنا رأ ةدشر ةلم

 ”نيكم ىسف تاذ نم رارقو قيثو ىدحل ٌدَّممم ابلف

 ”نينضل اسمب ىناءاهنع سغ ارلاالو اهنم ضيعتسملاب تس

 نوفأملا كيأر هالوت نم دشر تمس نع لامس امنا

 نيداامع ىاوسىزجي سيل 2 ىنودكسفتل رظناوءىنع دعاف
 ”نيشملا 34 وشما كبح ووأ لع ف امضعإ نع بيشملا كغ و

 سس بي ب سس 2 ل سس ل سس 2 سل سس ببن يبيسنينبب سن77 100000

 دما ناكو خد يش ىلأنب نامل نب دجاىلا ىرمسلا ناس نب ةرسيم بتك )0(

 : د>] هيهذم ىلع فقال

 ناد“ تنا نايدالا ىاب خا ث ينانباي كاوكشلا انتاخد

 نيولتلاذو ىوطااذمكو# رف ءجابا ل_يع اسهبا ىلاو

 نيما كيلع دهاش مهاك الحر قارعلا طساو ىنا

 1 تايرالا هدب ىمورلا ةباحاق



 --6غ مب

4:0( 

 )١( تاسموملا نبا

 ادلاملاا

 اند دق كناف عّدو

 البلا ىف كنريسال

 امساب كتلحك الو

 ىنتبسحو 2 ىتآوجهأ
 ريدقتلا 6 تأطخأ

 ويعلا ىف كنيع منال

 نر دلاخاب

 ردتعتال

 كضع راع نم سلف ءهنم تنأو ء كنم راعلا

 اربص مبا ملعتس

 دروتم اميلا' ىف

 كضحم ردالع ايزاخم ت

 كِض رغدش وليحرلا كنم

 كضفخ لاطو تمقأ امد

 كضمغباطوتدقر امب د

 كضرق هيدل ميضي نمي
 كِْض رفلاع و تاسم وملا نبإاي

 كغ لاطل تاقعولف « ن

 كضب ركنمف ؛حسيبفلا نمتببأ ا_م

 امى

 كضخم هنعح رصي دبز
 كحد رورغمأب ََك اللد

)::9( 

 دلعملا ةرح ةأتف بر

 ع رع

 دق ن اكوأ لحل ادب نيح

 درمأ مالغ ىز ىف لاتخم

 دوا ابيشم ىف سعال نا

 لق ىلع ورث اع وه ديغالا بأ. ىلا ءامنم ءادبغ

  يطحقلا دلا> ءادهيف اطأق )00(



 سس غيم

 دوسأ ف>وب أهينتم بردت ديلاب ىنتمتا امف اهتمفاد

)5 
 عمم

 هفيفش لثم فش ر«هئافشك ىدصلا اذ ىفش ءاملاك معنم و

 هلانح و ف حافتلا ىنج ىبللت

 ىفشا رم وىعمأ_بم ةنم ثءعيم

 هعيجرت نم ىعماس َتث ورو

 (:م)

 هفب زن ىثمو هب راش حارمو

 هفي رطن بانعلانج ىرثو
 ةهفصر ءامو هئاول رين

 (١)هفيصن طوقسؤدانز ّمب

 تزجوأ يهزإو:لاميمللاطزإ

 0 رحتلا لسا لتق نجي مل

 زجوت ملاهنأ ثد ىلا دو

 . 0 هم#
 ؟ زو وتسملا هةعلعو « نئمطملل

 قف

 7... كلسح لع فيك

 رطو ىغهنم الإ ةلالملا له

 مرصبلاو عمسلا كنعسمغ رينبأف هل سوفنلا ومستامنس>|كيفو

 . ءراوع
 ؛ رطواهرتغ سى 1 هكهوشم نم

 : هلوق ىلا مشي وهو 6م ىاييذلا ةغبانل اب بقللا ةب واممنب دأب رىغسا )0(

 خلا ديلاب انتقتاود_:لراينتف هطاقسإدرتملو ؛ فيصنلا طقس



 تأكاءاس

 فيا

 !....ىقومح وضخ

 نيهر وهو ءاقبلل ةءوس

 ردايساف 4 ةياغ شاع نأ و

 مح توملاو“ ةامحلل ”ةءوس

 اهركتباف « ةركدب شيعلل نا
 دللا كن:صغ ىنج نم ىبغلا متم

 ضغلا هحافتو هديقانع نم

 هأح كال ةلود لك ىف سيل

 انيضخف اكحاض بيشلا ملط

 هداد وسادمل عانملا ضاضيباب

 هداحا ىلا همادعا ريس

 هدادرتساو نامزلا لذبلو

 هداغي مل نمشيعلاب ديعس له
 هداضلا لبق هنم كمدع «ن

 هداصرف نمو
 هداغ قلما فيفهم مر دنع

 هدادمراب هضاخيبا لازف «ه

 هنامرو

 هدادب راب هجالبلا معيب نار سهلا مظعا نمزا«بيشلاب ضراف

 ال دوسملا بيشالا ايأ

 ايبظ كرادخ نولب عداخم ال

 ه.تلح ىف ءارطلل ل رح

 دلادب بابشلا دشنم ىزرتال
 ء

 أدب ور ىلع نامزلاا تاارو

 نيينانل

 هداسك ] ىلا

 هدابست نم يظلل ىدقا وبف

 هدادح ىف ادغ لك اثهنا

 هداوق ىف بايشال قفهل

 هقامتا لا

 هن 0

 هدا نم كتغنش نم ىملن وره

 3 د



0 

 هداوع يلا وكشي ىداؤف ىكضاام كداؤف ىخااب ىكتشاال

 الخلا لب 6 لثالخ ن“ ةوسق

 ىقوّمحى رهدسخبك ىف وسو

 ابابص نم ىعضاوم ىضاقشتا

 رم

 هداصرا ف نامرلا اوناعا ء

 هدادعتساك ىلع اودعتساو

 هدافتفإو هر ذو ىكيدص تت

 هدازإ نوهاف_افج نا هداز

)5*:4( 

 رشملا نم ىسم_سأ ىه

 ابلصافم تاتعا اذا - ةأنفلا ىه

 هل_ديطبال نيحلو كانه تباط

 ردسل ا,هاوفالا تاتتعاومونل ا

 رشبلا رمت سيلن اكضايرلا الإ

 يلا

 6 نا 5 ِء

 ءانثو هس هللا دجحا

 ادمح « كلذ نبب و « اعيمج لب
 اميظع الالح مظءتسم دمح

 وملا نم ةايحلا حدب كلم

 اناقوو انتاقمث « انغاص

 سوداو اننكب ءأنإ نم

 َّىش هك اوفلا ا ىدها م

 تالحو يداي. الا مكلت تماظع

 زوملا

 ءاسملب ةيشعلب ءةودغ

 ءانألا قبطي ايدبأ
 ءالارك اشو كيلم كم

 ءايح الا هلضفب ىنكحي وءىت

 ءاوسالا اب ىقتت ىلا

 ءاود الا

 ءاطع كاذ لج «تابحتلاو

 ءايشالا كرتاو هللا ركذاف

 برا ءأ وذو



 ملا نيح زوملا امنإ

 انيلع ززملا هدتف اذكو
 وملا هدقفام لثم زوفلا وهف

 ازوم ةأمس لبر واتلا اذهلو

 القو احوبصىل هلمحاف بر

 عم رك 1
 :ىباوج نا-تب | لئ-ىراو

 يذل معطو 6 ةيدع ةبكن

 ,راجم ىف هبارسنا لاختو

 ماعطىوأم بواقلا نوكت ول

 اسلا عبشلاب قيقحال ىتا

 هان ىازلا نم الدبم همساك

 انفي

 ءاذغلا تأسأ امو 4 اقوغو

 «ءاقبلا تلا دقفعطلاتت الد

 نكقينل

 ءانسملا لزاغي )١( ئمرخ
 00 ءامعن الأ  ةمعن ادعاس

 ءافغالاو راكب الا عارتفا 4

 ءاشح الا انولق هتعزا

 ءام ناكناو « هلكأ نم

 ةحلاص ءاضيبادبالا (:)ةحابالاو خسانتلا باحصأ ةيمرحلا ىلا ةبسن )١(



 بس اس

 م

 تاالزلا نغوفعلا

 انايسنلوةلاضعب ناكاذا اركذ 2 ابنتعتالزلا ص ىضغ الا

 انافجاناوخالل تنكامضغءأ 2 ةيتممءاذتا نم تنك ام ضمأ

 اناك امو ىتسحلا نم نوكي امل ةيقارمىءوسلان ءزوفجلاىضغأ

 اناسحا ناسحالاب و  اًواساذا  مهثءاسإ نءاحفص ءالخالا ي زجأ

 انادحأموقلابونذتركذاذا -مهنساحمنمىنثم سفنلا رك ذا

 انازيملدملاتذختا ىنآال نكل مهدجمو ىئاب آل كاذ سيلو

550 

 برملا ديهش
 نا وجرا نم هللا ىدل تحضْأف مد نم ةلح انملا هسك

 ناسملا تارصاقلا ةقتاعه نيمرادلا ةقتامم هتزج

 .(ةم)

 ةبيهشلا ءاكب
 مدد ابكي مل اذاالا هتبيبش ىكينم ملال

 معنلا نم اييفام رادقم هت ركس لوغ ةبيبشلا بيع

 مربلاو بيشلا نامز الا ابشؤر قح اهاز انتل

 لظلاب ضرالا ىثنت ىتح اهتليضف ودنتال سشلاك

 مدعلا عم الا هلنادجو هنيسالا ءىث ١ برلو



 ل خم -

 (مو)

 ةزابخلا نبا ءاجم

 مورقلا كارتعا دنع -ىناحزاو -موصحلا كاك طصادنع_ىنايلخ

 م اهكلا ةوشب انمأل ىقدصو ىئالب ىلا ىالكو

 ماظع رشا ركل ءريملد أولا نم توجنام «ناروب نبال

 مرعنلا نانج ىلا دّئوو ديهش نم ءاوضم ىلالا تمبتول

 موثشملا كدح موش ىأ لب : ىب رحل ءاقبلا نم اريخ ناك

 7 موجنلا سوحت ي رجن اذاماذ موق نئاحم نك مل اذإو

5-7 

 مضرتلاو قلاب ء اميج نملاو سن الا هل تنعذأ نم انأ
 مددتسملل مود تاعف  ىددعو « بينملل وفملا مسا و

 مولعلا لهأ لفح ىف-ى اهنا انمتلاام اذإ  ادغ ىردنت فوس

 ' موترم كحضم نع ىرَوُيو ءارعو ىفاوق نعرفأ نيح
 مسج لك مسج لسعت ا روب نباي

 ميزبلا ءاقساسلا نم نكلو ء ء املا نم تيتأ امل ىرسسلف

 مودس روج ريدك “٠ مف راس ىتح« كمأ لدع ىالنلا لمش

5 

 1 وصخلا تاثينه كيف ترثك اسيف أم لاجرلا كار ول

 منزلا اذه لاثمأ مهيثو ! ى ير مهئاب ال مهوعدن فيك



 -#ةاهادل

 متيلاك بأ الب ىسيعو « هللا نمالدع كوبأ لحف لك

 مطحلاو مزمز نيب ولو ءن اروب“'ىطاومنمضراالاثدطت

 ميرغلا ءاضتقا « انزلا اهيضتْي حج ررف هيف اهمج نموضع لك

- 

 موجرملل مج رلاك ء روبط ن اروبل ءاجبلاو فذقلا شحفأ
 موجرلاب ابلجأ نم مرتو ء« ض رآلا ىلع ءامسلا طةتال فيك

 محرلا روفغلا وفع اهنع قاض ىتح « ناروب تابوم ت ريك

- 

 ميلغملا ةحيشلل مولاي اانوحمو ةهعالبخ هتبلغ

 موطخملا ندوكلاك هتقرص تدارأف يكف « هقأ تللذ
 مومهلا حارطا ىناش نم : لاق اهنغ هيضانت ىف م اذاف

5 

 ملستلا دلاقم ىتلأف ء هلا ردق ىنلاب خيشلا ىضر

 موتكم هبالز الو « روجمب 2نيع ةفرط هنبغت مل نأ ريغ
 ميرك حمس سفن نم بيطبو 2 قيلط لبس هجو ءانحب لب
 ميهاربأ نود « للا ةلخ -تقحتسال تصءاكتعاطأ ول

6 

 موظنملا ىلا هروثنم لقت الإ ناروب ءانجه نم ىلسيل

 مياعتلاب ململاو  عادتبال - عابتا نبلك ىناعمو



 -4ة-

 01 وذحاف 6 يرفلا ىلىرفت ىه

 اهيف رعشلا ريس ىاارأأم

 ىرسأوىفاوقلا نمىدهأىه

 اباد  ”ليللاو رابنلا اهالمح

 اناكم ناكم ابنم ىلخم سيل

 ىنزت مث« ام ضيحم أت
 !! لهأق رطب لاي فيط ىه

 هارت صخش لك ليللاب ىه

 طلا مق وأ « كوربلال مال

 الذ ء ىافعلا 6 رم تضقأ

 اوحلسانتانزلا ف(5)تدمص

 ئرئاط_اهشساووه_-جرفتاذ

 هيف دمالقلا همك الا مظني

 تاّقبط نع هب رفشم لاق

 ارط ميلاقالا ةعبسلا ممسي

 :دلا متلي داؤفلا ريمضك

 نكلو(ر..... الاىلع)ريربمز

 ام اذإ  ريسع ىجلا ءاودو

 مومأملاو مامالاك 6 اهوذح

 موزحلاو اهبلوهس ىف اهريس

 موكدلا اا-فلاو «ليللا اجدف

 ميسرأا لعل ميسا نالمع

 مومعلاك ة4صوصخ عى ىه

 مجرلل ةعاط بي راحملا ىف

 مكمو نءاظ نإب نم ضرأ

 موثرملاكمالظلا ىف الثام

 0( مورالا ضعبك« اهنتمىلع ر

 مينأتا و  ”ىنلاب اهتمواق
 مقملاك -اهدنع  هةاوطعع

 موسمألاب سيل « عرذلامئاش ع

 مهبلا مالظلا ىف رذلا يد

 موكر م فاحط نم تاعثل

 ملقا نم نيعيصاىف وهو

 موزيح انقذ هب وحتو ءاب

 محملا رانك ابسح ىف وه

 مومحلا ةسّسم نع تنطب

 تذخأ )١( قرالا ىلع ىنبن مالعالا )١(



 لس ة17لب

 ظ5

 مولظ نم ةمالظ متمدعال ااًرط ةريمت ودلاجلا ابأ

 ! مورحلاو ليجسلا نبا ىلع ف وقومناروب جرفومتعض فيك
 موطفلاب سيل قدشلا قلق ىحاونلا بيحر بدك ابلو

- 

 مصخ لك جحب الاقمو ارذع نوتاتس نأ ىرأو

 « ميقعلا بهم اهسال «رحب 201 بوكر مورينم». نولوقتف
 نع وول

 (؛)مونفملا متةلاك ءزر بر ىلابح مرصب ىنذؤلا اببأ

 مورصملا كلاصو نم فاخت ىنيبو كيتمرح نيب ىذلا ىف

 ميدتت وأ كياع مادن نم رفاظب أنس تعرق ىناخنال

 مول مول ءافعلا كيلعو ىيصن كنم ناطيشلا ليبس ىف

 ميسق ريش ىتلحف اتزاج ائينه كيتمرحل ائينهو

 مولعملا كموي, برش امل ىبماف ءرارضفكننم اتناك

0-0 

 مقع ريغ تنكو : ىتتمقعأ ىتح ناروب تانب ىتتدمن

 ميقسو رفاج نيب مهف ارش نهانز نم سانلا ىثل
 «لاصو نب رئازلادودص ض.ءب و» :دنزااط ةسءب اتك ىف ىنعملااذهىفءالملاوبا لوقي )١(

 ) ىمورلانبا 7 (



 عامي

 ىراوضلا زك أ(... الا)نلك أدق

 ىلع ن وعدي ليللاب مادقالا تاءفار

 ميلا برش (...1ا) نب رشو

 .مييأتل اب تائصحلا

 ميدتسملا عتمتسلا لاف « ر أ ىف نيرمأ كاذب تاعماج

(:44) 
 ةينه ةلكأ

 تادللا عمج 3 لئاساب

 هصق نم هتاثنأام كاهن
 ذيذللا لكأملا ديرما ذخ

 امهيلثم رظان نيع رث مل
 افطافط انراصام اذا ىتح
 رف مو جوورف مل نم

 زول نم ارطسا اهيلع لعجاو
 نوت نا عم نبيملا اهماجعا

 نبالا لثم اءهنبب يرن ىتح

 رمح الا قيلسلا ضيبلا ىلا دمحاو
 الو « حلملاب رطسالا برتو
 ا هيف نيئيعلا ددرو

 الم هب نيملا متمو
 امدكمدك او كايانت 6

 ميعزاا انأو ءابلع ىئبل

 تاعنلا تمنا هنع تلاع

 هصقنو ةبوش نم اماسم
 ذيمسلا نم زيخ ىتفاد رج

 امهيهجو نع نيفرحلا رشقف
 انئافت اهادحا ىلا فضا

 خسفتلاب امهاباذوج رودت
 زوج نم ارطسا تاضراعم

 نوخرطلاب مننلا اباكشو

 نميلا ىثو اهناك ةموسقم

 رثدو هب طسولا مهردف
 الدتعم اردق نكلو ءرثكت

 اظح هنم نينيعل ناف
 انه لكو زبمللا قبطأو
 !امده تينب دق اميف عرس

 ةدععك مجر  اهناطيش



 ه4١ -

 (:؛41)

 ةرصبلا لهأ ءاثر

 )١( منزلا بحاص نم مهلانام ىرك ذو

 . ماجسلا عومدلاب هنعاباتش ماا ذيذل اقمنعءداذ

 ماظع تانهنم لحام « ةرسسسمبلاب لحام دعب نم مون ىأ

 0 : رصبأ جن زلاماحتقا(١)

)010( 
 فونص نهاويفا وأو ةونع ةرصبأأةني دم ُج زاحستكا نيتئ امر نيسهخو عموم ةنسف

 ذده.ف ىورلانبا لوقي كلذ ينو ةيش>وو ةعانش فصولا قوفيام ةيرب ربلاو ةوسقلا

 : ةرصبلا مفو> د فصو ىفةذفلا ةيميملا

 مالطسصاب مهديبع مهامر ذإ لاح نسحأب املهأ امنيب
 مال ظل مطدم حار اذا ء«ل_بللا مطق مهن اك اهول-خد

 ! مالغأا سأر بريشيةنمق> لوه ىأ ! مهب اوأر لود يأ

 مامأو مهفلخو لاعشو نيع نه مهرانب مهومر ذإ

 ماسطيمسعاط نماوصغأمك بارشب براشنم اوصغأمك

 : لوقي نا ىلا

 ماقس يذ ف'دم جي رعت ءار-ه زا ةرصيلاب يحاص اجرع

 ” مالكلاب ا نمو -لاؤسا اهبدل باوج الو - اهالاساف

 « ؟ ما>زلا تاوذ اهقاوسا نيأ اهيف قاحلا كلذ ءاضوضنبأ »

 7 لوقي مل 7

 ما-ظا ريغ موامش اوكرت لمش ممجأب اوناب موق بر

 (؟)
 -اهب ناكو : بارعالاو جنزلان ةعاجق نابانب ىلع ةرصبلال ها مكاو ند لوأ ناك



 سمس #6

 مالسالا مراح اًراهج مسن نلا كهتناامدعب نم مون ىأ

 ةعم نعي ىبحي لبقاو هون سانلالامو نيموي مهل قي ماقاف « دنجلا نم ةعامجىف جارغب ذكموي
 رسجلا و2 ادصاق

0 
 « ةعمللا ةالص تقو (لاوشنم تيقب ةليل ةرشع ثالثل) ىرملا نابانب ىلع لخد

 ثالثنارين تءفترا ذا. عماجلا :دجسملاىفل (ةعمجا موي)ذئموي ىناف» :ناءمس نب د لاق

 ىلع اوناك اهيدقوم ناك « د>اوتقر ين ء« نا ىنبو دب راو نارهزءهجوا ةثالث نم

 ىلا عماجلا دجسملا ف ناك نم ىعسو « كالهل اب ةرصيلا لها نقياو « بط الجو « داعيم

 لهاومزبنم ىنيقلف (دب رملا ةكس ىف ذئموي وهو ) ىلزنم ىلإ اردابم تيضضمو « مطزانم

 « ىمشاهلا ناياسزنب | رفعجنب ممأقلا مهرخآىفو « عماجلا دجسملاو حن نيعجار ةرصبلا

 اذه + م روحو مكدلب ن وملستأ | مم و » : سانا اب حريص « هفيسدلقتم ةلغب ىلعوهو

 ءدبرملا ةكستفشكناو ىذمف « هنماوءمسملو « هيلع اوولي ملف ! كيلا ل خودق مكودع

 6 رضا هيف رفاسإءاضف |بيف ُج زااو نيمرهنملا نيب راصف

 توسلاموي و تبساا ةلياو ةءماموب قرحي ولتقي نابانبا ماقادقو

050 
 هيربو جا ارغب ةاقلتف « همم نع رسجلا اهميه دج اللا موا يف ةرصيلا ى ى داغو

 « كالذ هموإ عجرف « هودرف « عمج يف

 نعي جارغب زاحتاو « هيرب برهو دن+اقرفتدقو لخدف ء«رخ' الا مويلا مهاداغ مل

 هيقادب دحا هبدجو يف نكي لف «© ةعم

) 
 :مهأرب | ىدانم يدانف مهم اف ةرصيلا له الهنماتساف 6 ىلهملاى<نب مهارباهيقلو

 «مهاربارادرضحيلف نامالا دارنم»
 . نامالا ن مهوطعا امل نونثمطم مهو « باحرلاو لمى ت> « ةبطاق ة رصبلا لها رضخ

2*0 



 د ”ا»ؤ

 ماهوالا ىف موشي نأ داك رمال روم الا نم اذه نأ

 : ناعمس نب د# ا” د د نب ىحبادصا نم ناكو - ىاهملا نامع نب نسكلا لاق

 ند كانه ناك م لمحو 2 ركشإ ىف ةربقم ىلاري_صملاب ةادغلا كال" ف ىلع قرمأ 2

 اهب تدناقدح « لاجرلا سو ءر ىلع ارونت ني رشعو افين تلمدف « اهيلا ترصحف « رينانتلا

 مظعرما ىلع دهجلاو راصحلا

 اوحبصا ق> نودادزي و نوب وني اولءجر « ىحي نب مهاربا باب عملا رثكو

 نةنكسل

 ماشه ىمأ دجراد ىلا ىلزنم نمدب رااةكس نم تلقت انآ لئموياناو 2 ناءمس نب !لاق

 6 ىد نإ مهارباراد ةركط# ةءقاولا ربخبب نورب 2| يتاذا كانمل يل اذ - (فادلاب فورعملا)

 باهملا ل ؟نمناكنم» :لاقمثءعمجلا كلذب اوطاحاذ جنزلار ما ينارحبلا دمت نب ىحينااوركذف

 « ادحا مهنماوقبنالو مهولتقافسانلا كنود »

 4 اوليكو جنرال لاق يناهبصالا ثدالا يباب فورمملا هللآ دع نبد مولا جرخف

 نتشينطنل

 » هباوناك يذلا عضوملا نه كعب لع مهو ةوافطأ ا تحعمس ىو دهشتلاب ممئاوصأ

 تكنيينت

 قورطااو ككسلا ذاب رماو « مرنما نع ردغذ ةصرفلاا هذه يحي زبتنا اذكهو

 . ذاشلا الا فقوااكلذ دهش نملك لتق اذكهر« اوقرفتيالثل بوردلاو

 «اوباصانم لتق ىلع جنزلا لبقا هانرك ذىذلا عملا ىلعىتا الود : نامثع نب نسحلالاق

)70( 
 نك هقرجاف ”الكلاىلا حارو 6 معماجلادجسملا قرحاف ذكدوي نابا نب ىلع لخدو »



 سس جالا
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 مانماؤر نوكنت ناانبسح ارومأ  نيظقيتسم - انيأرل

 مادقا اعأ هللا ىللعو أهيلع نيعللا نئاحلا مدقأ

 مام ن 00 ةنعس هللا يدهال اماما ىح ربغلا ىعسلا و

 مارضلا ببل لثاك افهلءةر صبلا اهتأ كيلع ىسق فه

 ىماببا ىنضعب” افبلع تاريخ ااندعماب كيل ىسف .فيل

 ىمارغ هنم لوطي امبل ءمال سالا ةبقاب كيلع ىسفن فبل

 ماوعالا ىلع ىقبي افهل « ناد ايلا ةضرفا, كيلع ىسفن فهل

 !ماضتسملا كازعل ىسفن فيل ينافملا كلعمجحل ىسفا فبل

36 

 مالطصاب اال مهامر دا لاح نسحأب اباهأ 55

 ةميهب و ناسا نم « هببترم ءيثلك يف ذخات كلذ الذ لك يف رانلاو ءرسجتلا ىلا لبجلا

 عاتمو ثاثاو

)04 
 لاماذزاك نمف « دن ىخي ىلا مملوقوسإ اردجو ن ه ىلع حاورلاوو دنلاب اولا من

 « هلتقاقامثناك نمو« هلتقي والام ج رختس قدح هررق

 . دحاربلظن ملف 6 « اوروظي ِ نامالاب ىدانينأ ى 2 ردا 5 6 مأي اةدد كلزك اوقبو

0 
 ى رقاو « اهنع نابانب ىلع فرص (جتنزلا بحاص) ثدبالا ىلا ره الا ىو ألو

 ىلع سائلا بروف 6 أهلهاىلع هئاقبال اءاع فرصو « لسعقلا ةر 2ك يف هاوه هتقفاوأ اهيلع

 «. »ه١ . ةرصيلانع هشيج ثيبا فرصو « مههوجو
 .. نودإ>ن اويربطااو ريثالا نبأ نع ةصخبام



 ممم 7737178 سس

 لا مطق مهنأك اهولخد
 لوه 'يأ 4 ماوأر لوه ىأ

 نيك نم مهرانب مهومرذأ

 بارشب براش نم اوصغأ
 أجنم مار هسفنب نيِنَص م

 أعب رص هأخأ ىاردق أ

 هش  نيزع ىاردق بأك

 هواسا هلهأ ىف ىدفمك

 هومطف دق كانه عيضر

 ركب هللا مئاخ -ةاتف

 اهوبس دق ةنوصم ةاتف#

 مهنم موملا دباكف مهوحبص

 لا طسو مساقملا ف نهار نم

 عامإ ندخت نهار ن*<

 الا سنرلا ىتأام ترك ذنام

 الاسازلا ىتأام تركذتام

 نلقي

 مالظلا مهلدم حار اذا ل

 مامأو مهفلخو لامشو

 ماعطب مءاط نم اوصغأ ك

 مارك ىغرص نيب دحلا برت
 ماصمص 7 راصب ىلعل وهو

 ماطنلا نيح لبق فيسلا ابشن

 ابهحو ازرأب
 مأع فلا هناك موي لوط

 مادقالل هوح ولا تايماد

 مأه ل ب مدل نوسفلا أ

 مادخلاو ءامالا كلم لعل

 ماثل ريغ

 نكنلنلا

 مارضا اعأ باقلا مرض
 ع



 ب ا

 ِء

 ماوسلا ىلعالغ دقام لاط هوصخرا دق كانه عيب بر

 ماتيالاو فاعضلا ىوأم ناك هوب رخأ دق كانه تدب بر

 هولخد دق كانه رسدق در

 «لامو كانه ةمعن ىذ بر

 لمش مجأ اوناب موقبر

 ارا بمص كاذ لبق نع نك

 هوكر

 ماظن رينب مهلمش اوكرت
 د
9 

 هزلا ةرصبلاب ىبحاص اجرع
 اميل باوجالو_اهالأساف

 ابيف قلما كلذ ءاضوض نبأ

 ءابللا كلفو « ايف كاف نأ

 ابيف رودلاو روصقلا كلت نبأ

 "هلال روصقلا ملا تادب

 ابملع قب رحااو قثبلا طاس

 « رفق ىبف «ابا واح نمتاخو

 رتاناب _لجرأو ردأ رع

 ءامد )١( اهتلم ردق رهوجوو

 ص 4 8٠ ٠

 ارسق لذلاو ناوملاب تغئطو

 ماتقو ةوسبهب تايراج ابيلع حاب رلا ىنست « اهاربف

 اهتخطل ()

 ماهس ىذ فندم جب رعن « ءار

 ؟م الكلاب اهل نمو لاؤسل

 ”ءاحزلا تاوذ اهتاوسأ نبأ

 7”مالعالاك رحبلا ف تائشنم

 ؛ماكحاالاوذ ناينبلا كاذ نبأ

 ماك ر بارت نمو دامر نم

 مادهماب امناكرأ تمادتف

 : ماك الا كلنتنيب نيعلاىرنال

 ماه قالفا نمشي تذبن

 ىماودلا هوجولا ل أ

 ماظعالا و ليجبتلا لوط دعب

 هي عيب



 ل عا اح

 ماستبال ال ء روغتلا تايداب تايكاب 57 تاعشاخ

 ا

 املا دحسملا ةحاسب املأ لل

  هيدل باوج الو هالأساف

 مال ىوذ اجيكنإ ؛

 ١(.-- + مايقلا ”لاوطلا هدابع

 ؟ مايصو ةوالث ىف « مهرهذ  هورمع ىلاآلا هراسمءنيأ

 + مالحالا ول وأ هخايشأ ني + اهوجو ناحلا هنايتف نبأ

5 

 ماعالا كفا وأىف اناث ليلج ءزر ىأو« طخ ىأ

 مالع هندى هيقفو دابتجاىذ كسان نمانلذخك

 ىمادن ءانمن مهنع ليلقو 201 مهنع فاختلا لع ىمادناو

 )١( ماكحلا احدنعءمهو انيقتلام اذإ - مهنم يئايحاو

 : مانالا سوعر ىلع ىعدن نيح باوج ىأو ءانل رذعىأ

 ؟ مارك الاومظملا لالجلايذ ىهجول متيضفامأ ! ىدابعاي»

 ٍ ماثلادومق - مسحب و - مهنع مدعقو 5 متاوخإ ملذخأ

 + ماح لا نم دييعلا لابحىف تاوخأ ىلع اوفطعت مل فيك

 ىمارح لحأ نمل « ىنامرح مكرتف « ىتريغل اوراغآ م

 (5) مايخلا تارصاقل *فكريغ ىقامرح ىلع رب مل نم نإ

 «ىماحبال_ةمرحزنودنم-وهو العبءرملاب ءاروحا|ىضرتفيك
 هه سس سمو

 روحخلا (؟) ةمايقلاموي هللادنع ينعي )١(



 دور تفقد

 ناين

 مالملا دشأ مييف ىنمال ام اذإ- ءايحاو
 ينل نم ى

 إ ىماصخ مهنع يبنلا ىلوتو -ينومصا 3 ىءاطمن أو

 د دع

 :ماوألا عم مما اذإ -_س انلاسأ 8 هلوق اولْمَم

 م ماوقالا ؟ارك نم ةرح قاعد ذإ منك نأ ىما 0(

 ىماقم ىتح ةاعرابف مأق الق و هادا 0 : تخرص

 «ىماظع نع 5 اجأ ىحزناك ا ولف - اتيماتنك دإ ابمجأ .

 نقط

 مامغلا بوص ءامسلا اهتّمسو اماظع مالفملا 3 1 ىأي

 ماللسب وم مالسو ةالص كممملا ند اهيلعو

 ككل

 ماخطلا ديبعلا يلإ الاقتثو افافنخ ماركلا اهأ اورقتا

 ! ماينلا مونل ةءوس ةءوس 2« ماين متلاو « مهرما اومربا

 مايالا 4 ودل كوجرو موامأ ةوخا ْنَظ اوقدص

 ماسجالا ف حاورالا در لثم مهيدل كاذف « مه رأثاوكردأ

 ماهتناب مه ويع اورقاف رصشل مهنم نويلا اورمت مل

 مامذلل ة.عرو اظافح كك اذ مهل لقو - مهول اوْدَقنَأ

 ماحرالاك نايدالا نال « س انلا مبا ظ مك مزال مهراع



 لس ع اهله

 ماثث آلا ىف نيعللا ءاكرش متل نيعللا نع مدعق نا

 ماحلالاب جارسنالا ليقو ءم 2 زسلاب ةيورلا لبق هورداب

 مازحلا دهشهيلع رحف فرط رهظىلع هجرس ادغنم

 ماقه راد ريغ ىف متن دإ للا ةنج نع ماقملا اوليطتال

 ماودلاب هعاطقنا اوعبب و ؛ ى دالا ضرعلابت ايقايلا اورتشاف

(4) 
 () موثلا اولكأ

 مومبلاك سلاجلا نوشغيو 2 اموثنوفاتع مادق الا ىر

 موثب موثأم موقلا مدقو -رمخي ١ ونأم مولا مهن
 مورسقلا هاوفأ تابكن اذك ى .اولاق ءنتدلاب ممتريع ناف

 مول نتن فدري موقلا نتتلو 2-لوقءوسفدرب لمفلا ءوف

 موسملاو رظانملا كيابل احس. ىلع احبقالأ

(150) 

 (؟) توصلا ةحيبق هينغم

 موي ىف ناموي ابموي امنأك ةعهسم_تدهاشامضءبؤ_تدهاش
 موللاك عامسالا ىلع اليم الوق ابل مض نم ىلع ىقلت لافت

 س هللا بيش, ءانغ ابل

 مونلاو ركسلل (بلطلب هيلع ابرطال_لاطرأالاب برشأ تالظ

 ةينغملا ةزينك ىندي )م( اساجم ريذدحو اموث لكا نه بودعإ اهاق()



 5م

(:45) 

 جودزم ءاعدا
 دلبلا ةضيب ناك امدمب نم دلو اذو لاو اذ ميصأ

 دلو ىل  هسف: تءاطت هل زاؤؤتدلاو ىدا ال

 دمصلادحاولاب_هبيف ناك دق اببش ىفن ناهومولات الف

 ددع اذ راصفءاديحو ادرف دلو الو دلاو الب نأك

(445) 
 لومشلا

 سوبلب اهتاذق ىراوتام ىقىتحءرهدلا ابقرأ لومشو

 سوءرلاىف ةبعص ءانشخ ىهو ابيف لوغال «قواحلا ىف ةلبس

 سوفنلا ةايح هيف ء مسني يحن ىهو « سبعلاب ىقلتت
(4:5) 

 ءاهصلا كراتاب

 ادهازةشيعملا بيط ىف كداشر اكرام تلزال ءاببصلا كرات انأ

 ادقاف كدّتفتدجوأالو ءاعدن ابتكرتنيح تشحوأ ام كناف

 اديازبر ثلا فكنمريخ ]حا رلانم هتكرتدقىذلا ب رشااىف دازال



 ل ذا

4590 

 (١)كربو كفطعىرمغ

 ام تدحو « تانأب هل'وط تك

 ةيفاع قا انطل ركشأ

 ليقو
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 هب ء قوتمل تماعل رهب بحعأ

 لفتعم هآوثم ف ىدنع كاهن

 ابمهاو ءامنلا ىف كرمع لاطأ

)454( 

 نحلا نم لق ىف تنك دقو ءافخ

 ! نعنم فطللا كاذل سيل « تابيه

 نطولاو نالملا نع تولاس تح

 نكسالو فاإ ىلا نحأ اف

 نهترم هاوثم ىف كدنء ركشلاو

 ندبلاف حورلا ىرج:يدنع كادي

 نامزلا لهأ مذ

 انرهد ىف ءالخ الا تر

 مه ردل ىتتيملا نع ءاطب

 ةرم خال اودشح لاف

 ادت ىلا نعزمش الف

 اليلق الإ ةدوملا رهأذل

 اليك أ اولش رداغي نأ يلا

 القث الالد هيلع اولدأ

 اليلذ ارهظ /ملالغال نأو



 سل 4 #ءاال

(44) 
 بابشلا مأيإ لع أرسحاو

 داعساو سنأ نم تّئشام ناكو يداثلا بحاصلا معنو بايشلا ناب

 داسيل ىَد أمهلمح تدناف لف ىف نين ورهم ومللاو نآكو

 ىدانعأ تاذللا نم هيف دوعأ ارصع هلاب رس ْىن تاباخم دقو

 داطصل ىدح و يك ردت 5 رغ و مب ديصأ تاالامح بابشال دا

 دام دامزم نيديبحلا كك 4 ةاتفلا ىنيصلو ةاعفلا

)0( 
 (0) :ةيضامملا دوبعلا رك ذتله

 ىنكر ايو تايئالافىدتسايو ابنأو ىف فإإ اي نحابأ

 عظلاو ةماقالل ونجم و رب, ىهنلاو ملعلاو و لحلا دعب كلثمأ

 ىرص

 ىندتىذلا ىعربوىغمتىذلاىسنيف هميمذ ىهو مايالاب أو

 نزملانماياطملاب يدنأ كافكو حخأنعطحلاوساطرقلابلخبتأ

 ىجنامكلانه ىردت امو ىلع  ابتينجدقةعول نم ك«ريملاك|

 نمءطلاو ةبار زللىأ رتضأرعو ىركلانعذ وفحلاتيفاطتوفج

 ىعبوريغ نمدجولاّقدصب ىنعوو 20ضرعم ةدوموعدب نمزاالأ

 نهنس ىف ربلا مطقي نأ ىهتبما وأ  اسرافرحلا مطقينأىجئرلاكل

2 
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 ننضى ع ىنمكيحشكاب تيوط ةسميك نوحشاكلاكيلاىقرأ

 7 نذالابدتعت تحيصأ ملف“ ىلع ادهاش نيعلاب دتعتال كتدبع

 نزح نمكيهانرادلاطحشا ىنزأ- قمرح كضفرلىف رح نمر جأ

 ندع تنج نمتج رخآ- امماحم 2 ةدلب واراد تقراف دقو- ىن اك

 نز> ىلع ىرخأو امسىلع حانم ةراتف ءناترات الا شيعلا امو

- 

 نجدلاةحبصفضورلاك اهنساحم ايلايلو اب امايأ رك ذنأ

 نمالا ةلح ىف تاذللا ةقئاعم اهناكو « ةدومم تضم دوبع

 ندلنطءموذوء-اصرسكموخأ ةرحنبا لكن اء فطعافكانفطع

 )45١(
 قارفلاع ومد

 دجولا ةلغ نئفطي نهو انرضاح قارفلا موي تنكول

 دخ ىلعةلّتم نم رطقت ةيكاب اعومد الا ره

 درو ىلع سجرت نم رطقي 2ىدن رطقعومدلا كلنا ناك



 ملا دج

)0 
 متيشم نكلو

 :دقحلاو ةوادعلا] وطيلاىدؤن“ 2 يوبلا ىف ةدازتسالانا نظ نم

 دصلاىلا باتع ىندإ كيف ةلع نودي رت متنك مكنكلو

 دمع الب نوبلطتام مت دجوأف ىتعيطق نوبلطت انامز متربغ

 دعيلابليقلا دسفتساف# مكلظان ىربنافءدعبلابلّيةلاحالصتوجر

 دبعلاب ردغلاو مرصلل هتاخو هلصو ضرع لتعملا كارح نءو

 دمع نمو فيض دهم نم ناكاع مكلدرتس !نيح تررغدّقل يرمعل

 دولا ةلمج ىف كاذنمىناانامو ةدايز نم هتلواح نمو تنكو

 يدويدةصرحلاولاملالصأ, ءىدوأف ةفوخ ليبس ىف حبر بلاطك

 ىدككلاب ياحلا ةبوأابب رح باق هلام لصأ ىلا احنر بلاط مكو

 دهنم لوأ هنيب اف فيءدض هسأو  هانبلا دييشت مارنمو

 درلا يلا ريمملا 'ىراوع لوؤت امناو « متمجتراف مترعأ متنكو

0) 
 اعوز> ىنبسحأ تنك ام

 اعومدلا هنم امماثاف اعوجملا ىليع هل تبهو

 اعونم اعوئمم تقلع ىتأ ةيلبلا نمو

 اعوزج ىنيسحأ هاوهل ىطرعت لبق تنك ام



 مس

 (:ه:)

 ةينغملا ةمولظم

 بطر ْولْو' نم انصغا

 مينارا مويا ىف :سحأ

 قيقعا هنكل

 ةمولظُب تنأ ام !مولظم

 كل دبع مولظلا اهنإ لب

 هباق ىلع اربج هتبصخ

 هرسح

 ل

 ؟ ةحار ف كاداع نم لايام

 مبل ىبوطا برملا لهأ تملاس

 ةفلك الب ىحور نم تحبصا

 ع هللا ىتاعا ىبلغ ىل

 نأ نان

 ففكت اي ةمولظم بحأي

 انحاورا تبهنا دق مولظم

 جراخال كنوص ىف كبرض

 ىثحلا ىف امبعتو اعاك

 (ىمورلا نبا )

 باقلاو نيملا رورس هيف

 بتع نم نسحلا ىلع امو

 بكس ىلع بكس ىتممدف
 برغلاو قرشلا لهأ يح ىف

 بنذ الب الو تدم بص

 بصغلا نم تشعام تبنال

 برح ىف للا لهأ نكل

 بذجلاو بنحلا نيب حورلاك

 بدلا كلير نمم ةبرشب

 بسح نم كنم ىلاش ددزاو

 بهنلا انلكو
 برضلا ىف توصلاوءهدح نع

 بدجلاو نمزلا ىف ابحلا قو

 نوضار



 سس ع6

0 
 ىحاصايىناللع

 لصتمرهدلا لصوب لاصولا ذِإ
 هبفيطي شاوالحبصي و ىسع

 ةعماجرادلاو ء فات ةملمشلاو
 ةدصاقرهدلا فورصانتمرّتح

 ةيقارريغانيع ممدلابحصنتسساو

 م,

 روج ,مرحلاوهليح لدلصحتم

 رودحم حالا ى فخ تيقرالو

 رومعموهللاوىوبلاميرو ءانم

 ردافملا انتاخ نيح - ةقرفب

 ريعلا ةرحلا جودحم تدغال

 نين

 روذعم_ماهامإ_بصلاوءتافام ىلع يحاصاي ىعزج اركستال

 عستمم رهدلا نأ  ىبالاعو

 برط ىلع تلنؤ ةلس#و دشو

 اهرغو“ ساطوأب توقأرادإ 2

 روذحم عمدلاو عنت نزرحلاو

 رييغت مسجلا فابل سوؤكلاالو
 :()"ريزلاو مبلاهيف نطارتأكوص
 «روملاو راطمالااهنك اسدعب نم

 (4ه5)
 ةهلت#ةروز

 دوعلاراتوأن منارتو ()

 ساغلاقمال سلا ىلا ىدبن

 م سسعلاا ىذأ ىبهرت لو ل



 ب جانو

 ساسلا درابلاب ُصغم ق وشلاس كيلا انب ىمارت:تلاق

 سجبنم كيلع ممدو ىناشحا صون تيدن ىل_ةرفز مك
 سفنلاىلع كسمىروهكنم انو ءا ريغب هال تناو

 سكشلاكقاخو « انيلع ىم اَقلاكباقنمو ىتذ نمتبجع

 سرتحافهنمو « هادرشخاو هتوطسو ىوبلا ةنتمأنال

 سمتلاف رجالا مهيفو ؛ خطت الو؛لاصولاب كيبح زجاو

 ننشينل

 ستح ريغ_تشعام_كنعو 2فطعنن كل يلعىنإ : تلقف

 سرفلا ةعيبر ىدجم دّيش لحجب ىتاف «ىنركتتال
 سرملاب تسلف هاثث بيط نعو ؛ قيدصلا ةبيغنع سرخأ

 سدتف» ريغ مذللو « ل  نذبلاو دجلاو ءانثل سبقم

 سنآ نم ءافولا الإ فر ءأالو«ءافصلا وخأ ىردغ نمُأب

 سرعلا ةليل لثمىف وج الاب انتال مد نم لز ملف

(1007) 
 ميدوتلا ءاقل

 عورم بلقوذ هنم انالك قارشضال ءاقل انيقالت

 عومد نع نوفج ترتفال روغت نع هافقش ترتكذا امف



 («هد)
 درأب ليم

 ديدح مأهنايك صاصرأ يردي سيل ىذلا ماقلا ابأاي

 ديدش درب هواء ليقث ف يصلا ىف ك ركب ءامىدنع تنأ

 (؛هو)

 )١( فافزلا ىلع ىنعأ
 اببمح اعيمس تسمي ةوعد وعدأ كايإ ! ليلللا ىمساي

 بيرق ىلإ القت ىله تا ءجأ :كلوؤط ءامإ نم ”ةَمأ

 ةابيخأن أ زئاجأ: رظن اف « كلا مأل ريغ ىلع اهتجوزتام

 نينشينل

 ابيجع ايش هارأ امم ةل اجلا هذهىف لاونلا ليلقو

 ابيادإ و ةجاح نبأ دنع رث كين رس ال قيةحو

 اسغر ادمحو انديه المش ابنم كتحنم ةطخ منتغاف

 ابي رغشانمسي رغلاسيلو ءت دواع « دوامتنأ تْئش قمو

)4 
 دولا داسف

 قوقملاب هرب دعب ىنعار 2قيدص لاو ىلع ىكب أتسل

 قورءلا فافج نم هانجم ناح ءدادو َداسف ىكتشا امنا

 اهجوزتةأرمافزينأ لعمزعدقو . هاقيدص يلإاهبتك )١(



 ل اذ

 قواخم ىلا ىجاح لككيمل  -قاعر ول_ يذلا قلاملا دمحأ
 قوزرم امريغ هنم ابلاط اعاضم قيدصلا ىلع الكترص
 قولحلا ىف احش اههادحا ضن ىفكيو ناتييصم ىدنع كلت

 قوقحلا تارّمحم نم املظ ىّقح دتعا ىذلا لبسابأاب
 قون دعب نم نه ذخأ ىنتمس قونع نم ذئاع للاب انأ
 قورشلا دعب ءافملا كاذب تبرغو ءافملاو فسخلا ىنتمس

 قورب اقامت الا كو ون ىفلخأو «يل تولتو

 قورطلا ادب وطخلاقورطف هلخأ مل ثداحل اذه نإ.

 قويعلا عمم اهزاجنا لح تادعب اهتخسل تادع سَ

 (ة51)

 لومشلا تاه

 هلجحع اهيكري بحت  ةلمنرم لاجالا عد

 هلمتشم ندلا راقب ةناع كاخأ طاعو

 هلعتشم رانلا رمح" ابلزن“ نيح اهارت

 هلمبلا هنيع "ىمانل املسأ ندلا ام اذا

 هلزبنم هنم ىرجت ن ايقعلا كئابس تبسح
 هلضخلا ةنابلا نصنك أشر ابساكب فوطي
 هلك_شلا هتاكرحالو هترضن نصغال امو

 هلضتنم هيف :تظر اصبأالا لباق اماذإ



 عمر س

 هلصو ةعيطق نيبعه 2اوهي نم بلق بذعي
 هلحتكم رحلاب انل ةعمسم تكاذ عفشتو

 هلجيرمو ةبراضو  ةعقوم ودشلا ديحب

 هلثتمم نسما ىفال  قولخم لك نساحم

)0 

 قار ولا صفح ىبأةماص

 ذالوذ ةارماهتحاس نأك ةدرمم صفخ ىأل ةماصإ

 ذادغب فانك أ اهب نرت ىتح 2 ابهبتاءقاولا فك الا تحن نزت

 ل

 رعشلا ةرت '
 ىرعشاجهوهدفرنم«ىنييخف هدفرلطأ سابعلا ابأ تحدم

 رتولاضضمىلءىرعشال ىضغيأ ىبوثم نم هتيفعأ دق ىنيذ
 ىريالو شيري رعشفريخالو هشارزاكام بح ىرعشهيربيس
 رفولا لاس ادغام_هيلع ريسب هميدأ ىرفذا ماع ىناو

(:45) 

 )١( دلاخا, ىحبنال

 اكاوق ضيرقلا كوحىفتبعتأاو اكاركىف تيداع دق دلاخأ
 كاخأ كوخأناءاجهىبس>و مد ال كوخأ ىنإ ىنجمتالف
 اكاوشل' ةعازن اهتذداصف هشارف لحب ىران ىلاتوشع

 يطحتقلادلاخ وه(١)



 م

 (ة50)

 )١( ناتينغم

 كلا بحت ةهزتو ابرطلا بات ةررش
 ايّرع دق نزملا كنع ٌلظف هذه ىننت

 اصولاو نز حلا كنم ىل مطتق ؛ هله ىوعتو

0 

 كابجع انترضحأ دقل» :امبا مماجل لوقأ

 اببص اذو ادمص اذ نيهضتخم نيب مسجنأ

5-5 

 ابذك دقو .هتيحم انعل لز ملو -لاقف

 املا () انزوع نم لقلت هذه وعد
 ابطعلا هب نرمأ مل د ربلا ىف تفرسأ اف

 ابعصام نيلتت اهدبض ىهه ىتلاب انحف
-- 

 ابيرلا اهدنع لواحم لجر هلأ ىنظو

 ايزححلا لسعتسام اذإ امنع ىلا ناك ولو
 سس مسمن

 راارووشدحأ (؟) ةهزأو ةرب ردامه )0(



 ا

 (ة<3)

 بيشااوبن

 رذعأض يبلافسيشلاكنعكينيعب ايئنافرظناو ٌةارملا كفرطرعأ

 ردجأ ةءانشلاب هاوس نيعفف هسفنهجوىألا نيع تنش اذإ

90 

 بقا وعلا قرظنلا

 نامأيب تئاف ةعتم عاب رم رساخ ةقفصب انوبغم حارام

 ناثدحلا وبقارم هوكردملو هنافءىش ءزر نمؤرما نمأ

 نامز فرص هيلع فاخنال نأ 2تئاف نع ئرمال ءازع ىفكو

(54:) 

 ثنخ نداش

 ثنخ ندأش ىف هب ثممه انذ ةينالع ىكرت نم هللا رفغتسا

 ثرع رهاظ نع تقدص ةينب  هقطنمو هانيع ىتتعد ىلظ

 ثرتكم ريغ ىنكتكسنكل هتباجاف ىظحوأ هبجأ لف
 ثمدلاّفلاب ايف تنك امدللاو 2ىنيلطيديصلا]ظوتررفلبال

 ثعبنم ريغ بلقب تثعبلا ىلا ازجتحم تنك ال للاب تمسقأ



 -446ل-

 (:د0)

 ءاوهالا ممم

 سفت هبحىف سانلا سوفت نأك 2 2ىوهابعمجي ءاوهالاتسمأهب

)4 
 ةعانملا

 د و »2 . ٠

 بزع ولحم توفنملخم ماو
 باسي رهدلاهوسكلامسس>ىلع مهناف « نيفرتملا نطيغت الف

 (ة0

 قب رملا ينقاع

 ناوا ىلإ ريصملل انأابو

  اديج ىضفأ اذإ - هببشأ

 ىهانت اذإ - كيلمؤم ءاحر

 ىروصقىفيرذعزاف «دعب و

 ب رح «أهنم ثداوح ثودح

 نكلو افلخ هل لأسأ ملف

 هأر نإ« كءادف هلعحل

 ىل نكي ملف كاذ لبق امأو

 ءانكلا يوذ كواملل أرورس

 ءامسلا باوبأ هيف متفت

 ءاتشلا ىلا فيصملا ءاضفاب

 ءاخرلا ىلإ ءاليلا لعب - م4

 ناين

 ءاهبلا ىذ بجمملا بابلا نع

 ءارثلا نم تعمجام فت

 ءاعدلا دبتم هللا توعد

 ءادفلا ىلاثلا اسأ  كءادف

 ءاسملالو «حابصلا ىف .رارق



 غ8

 ىنع حفصلا ىف امعنم كيأرف

 -ىلهأ كادف_ىلع بدعلا الو

 نكي

 ءازع ن< كحفص ربغ للام

 ءالبلا نم تيقلام فعضيف
 ف

 مورلا تانب نم

 ام لثم « اب ءزرلا كاذ ناه

 ابئفطم تدفاو ران

 سمش كنا ونال

 ىَه

 ةيطعم ندم قمشت نم كباف

 ِء

 ةرمج تخبأ نإ كاب لض

 -_تفسك ام اذإ_سمشلل سيل

 -تدرفام اذا- توصلا ةلط

 انبذكيال مورلا تانب نم
 اهتسحأ نم دهاشلا دبش

 ابا ناسحاب نسحلا مفشت

 اهب رغم نم ملطت نأ نود

 اهيلطم نم كزعام ناه

 ابيبلم نم سالب تسل
 اهبطعم نم تنم وأ دتلف

 اهيقثم ادب ابيك ذن فوس

 ناينئانت

 اب سمشلا فلخم سدش ريغ

 اببكوم ىف ةعدب تبكر
 ابيصنم نع قرشملا اهنول
 اهبيطأ نم بئاغلا ىكحف

 ابيلجم نم حارفالا باج

 اهبرطمنم نذالا سح ىهو

 انانشنل



0 

 اهرششم ىف ىرلا ىقالتف اهتنجو ىف ظاحلالا عرشت

 اهبربد ىف لمرلا ةاهمك اهبملم ىلا تماق اذاو

 ماهيكرم نم أطوأ تأرله اهفاطعأ اهفادرأ تلأس

0 

 )١( سلدمأ
 ءابدالاو ءامركلاةلمج ىف هسفن سلدملا لجراا ابيأي

 ءاملاو هدم ارز زيحلاو هفصن وأ هععر دشني تببلاب

 ءانملاو رضحلاب ةبوضخم ل ماوكلا دنع هسلدت

 ءالعمشلا ةمللا كلت لوصنك لصان كمؤل ناف نبذكتال

(:74: / 

 ريخلا لعف

 هانو هدمح لفاوأ الإ هل ىنممال فوربملا بمال

 هاوسل هدذمهد>و 6 همنطصب مل نم دنع نس# فو رءملاىرتدقلف



 د

)47( 

 ايندلامذ

 هبحالل ىسن فهلا

 بطلا دك ميفشي مل

 الو مهتجاح ضقت م

 الو ءجرف مهرازام

 امنلإ رادل احزن

 يدرلا وحن مهداتفل

 اهرخ بس رغ راد

8 

 1 اهواود باغو تودا

 ابلهأ ةبحم تفصو

 امتاحيص ىلع اومان

 اهولح اموق رغ 1

 اهدوشف اوتفابتف

 ةودع هيلع ودغت

 هبطالا ثوغ مهثاجرو

 هيكملا هشانعالو |

 ةسبحم سقت ميتمق
 هبغم مهم ورك تناك

 ةّيجم' قفر ابناكس

 هيلا قرط
 هب رم اهب رورشلا ىرتو
 هبطتسم سف لك نع

 هيضم ةلغدمل  ابنم

 هيبتسملا دادشلا

 ها 23

 م

 )١( ةبذالا لثماوكلابتف

 ناني

 كة.حو

 هبحالا فيلل يفشول « ةّيسحالل ىف فيلا

 بايذلا )0(



 _ عه

 (ماد)

 لما ونص
 هبشع ءازجلا سخم ىف تنك ام

 هدوجف هلثم اًضيأ كاراف

 ىجت ريال ىذلا لمجا تحبصأ

 ىذلا ىملاب ءايحالا فتنألم

 هنوشخو ةوسف ةحفص تيدبأ

 هئادبا ىف(0) توبنيلا كنتاكف
 الئان بجحم ا كلثان ناكول

 مناف كناف رشلأ هفيضاب

 ةليح كرجأ طبل عاطتساولو

 هلع كموصب هاخس هارأو

 .هفيضل مايص الذأ هنظ وأ

 ؛ثاص رطغ هتييغ نظبا

 همتش ىف ”ىرما ىلع نبسحتال

 بورحغلا رجش )١(

 نكن

 ننقل

2 

 بوبأ بأي كينك الا
 بوكرملا هرهظب نييكارلل
 سبب وشن الو ةفراع ءازإ

 بودنملا تيملاب الو ىرطي

 بورما نع هب دوذي اكوش

 بلا رآلايتحا كاد ىف لاتحال

 بوسحملا هركلا موص سيلنأ

 بوبسملا هضرع ىف هعتر عم
 !بوذكملا هنلظلو هل احبق

 بوح نم همةش ىف انثءاب وح



 -ة؛ة 

 بوطقب هحبق دك وِ ابجو هل ىرب نوفحلاو رجاحلا لهو

 بواصملا ةلاهاب ةمودأم (0)ةدرثىف اعمكار هارت ادبأ

 بييطبطءادلا كاذ ف شيال هتامخم نم ماقسالا مباتتم

 (0)بيزذلا ءاد ريغ ءاد لكنم 2 هفيض ملي فايضالا ححصمو

 بوركملا ةرفز هتقرافال () هتاظكن م ءادعصلا سفنتإ

 بيسنب اهتحتقفو ءهحيدع ابهتقاغأ ةديصقل اترسحاب

 ىيبشت همأ نلعج ال و  هلاعدق هححدم نادب ال

(470) 

 رشم ربغ رجش

 بئاونالافدهتسماضرغ نكف >> رمث تساو؛ قروت ملو تيدن

 بطاحوزالىودج نمكيفامو ةريبظ لغا لظ نم كيف اف

 ف الديقنكوالامكوشلازم هلك يخااكنامرحىلع_كيفو

 فئاحسلابوعتيقسأ الفءعافأ هنيبكشالكوشلاكاذ_سحأو

400 

 بورغلادنع سمشلا

 ضرع ليلا نجمىفتلمجدقو اهب ورغ دنع سمشلا وبخ نأك

 ضمه مث مونلا اهيف قئري ىركلا اهنافجأ نم نيع صؤاخم



 ل 459 ٠]

 (ةاو)

 (1) نب ءلأ

 بهذي مل ةعوللا جعالو ١ تملقا دق ةريعلاو لوقا

 ببلت هران فكفكت ىتم فال هتدباك ام رشو

 بكوكلاف بكوكلا ةيعرب هب ىنلكو رفا

 7؟بطعملا ىلا نيبلا هيمس هقاس أنل نيبلا ىنج اذام

 بهذم ىفلوَقلا ىطاعت اذإ 1هلابت نيبلا بارغل لق

 : بهشالا قمدلا طيمس لثم هلودشب ثوملا عفر وأ

 بكتأ يدهلا دصق نع فنجأ  لئاق نم هللا كامل «تكسا »

 (؟)تلثالاوثكتكلا لع ضضغاو لف ىف رهدلا نقطتت ال
 بمعني لو تمصلا مزلام هلاوحا ريخ «بارغ تنأ
 «بطعم ىلإ كودحم كيلع مسهجار همؤش ايمن كرتاف

 ()بطخالاو نييلابارهنيب 2 ةزع ىف نيبلا تنأ نيبإ
 بترلا نم ايندلا ىف تنأو مهلاوحاو سانلا ل

 بشرا هداتوا ىف تناف هلهأ لزنم كغ الح اذإ

 35 17 او ّ

 0 مو هواها شمل هو اناو هفأتا تنا

 هل

 26 د

 بجنملا بجتملا حد“ زاف ىذلا ماشه نب نيسح ىنباي

 هب ريطتت برعلا تناكو دردلا (”) ةراجملاو بارعلا ( ؟ )



 مة؟ة 

 اندعم امحبصا دّقف : الوق

 عممتسم نيبلا بارغ ىف له 0(

 ءهتاخ متمتسم نم هفام

 بكرم ةهديعل فيسل لإ

 ىذملا لثم نيعلا ف هراظنم

 ىرولا لظ ثدح نإو . احبق

 هل ءانغ ىنغ امرو

 : ههوركم عسمسل نم لوشي

 هدسبع يلا ىلوملا سمهبو
 امنونخم ةمغلا قرتسم

 ةلوسغم ءاصرب ةملص وذ

 ةيياويح اهيف رحب مل
 ةضيب وأ راصقلا ةعرق وأ

 ابخوفاب سكب مل اهناك
 اهماسنلق --ىحضنا ةنتنم

 تركف اذا سفتنلا عتتك
 هلاثماب ؛ء البح ةنوحشم

 ماعنلا )01(

 بوصاللاب نيلاوق فرأغلل
 : سمصم ىنب ديصلا ةداسلاو
 7باصي مل و لتعي 1 و امح

 بسملي ملو دج ؤرما اذإ

 بكرم ام رد عدج سأر ىف

 باقلا لوملا الع انعأ

 سعتم رباصوا تراه نم

 بركن ملو نزح م هالول

 بحرملاو لهلاب ال « تبيح

 بهرت الو عفصلاب هسنلق

 بكشملا هقلخ ىف فشحتسم
 برمملاو بهذملا ةميص نم

 بلصلا رجملا لثك ىف

 بسبس ةيواد ىف ١( ) قيهلل

 بصعت ملو محلت ملو ادلج
 بروجلا نم احاورأ نتنأ
 برششألاو لكأملا نم اهيف
 بئشملا لهاجلا سأر نحشي



 ص

 بييغلا كلاحلا مالظلا لثم هترصبال هنع تقلفول

 ش #3

 بيغلا ىلع ثيللا ةأرجك ةأرسجإ هلو واعد هل

 بام نم عو "3 هتيفلا ملاع هدهاش اذإ ىتح

 ارفتحسم باداالا لحتتي

 هل تحال ةنهلا اذإ ى

 اق ف لازال الّقتنم

 ل يلا روز ةلحب نم

 هيزواجي دق أم عم هضو

 هد بلعب مل بوديع ىئش

 تملا دل ىتح تشح 3

 همساو ! 1و 5 بيعي

 ةوق الو لوح الب وطس

 ةيح ىلا نيبلا | ءد اذام

 عمم يو ىأرم ىف ِق ناك دق

 ادعوم ىيهرتس لظب

  ىمورلا نبا ماس ]ل

 باسي مل نيكسلا اماو

 برسم ىف قبئزلا عم رم

 بدحجالا دعبالا لحما ىلا

 بربهم نم كفن اف « روز

 بعوت م ريغ ليوط ىزخ

 بلي ماو سائلا نم اب
 تكن ملف ظفحلا فحص نم

 و بتكت ملف احبق

 بيعلا فندم ارط سانلا ىف

 بالخم الو بان الو هيف

 ؟ صني اهل بصني نم ءامص

 باج نمت نم نكلو أمنع

 7 بهرتمب ىلثم ام ! كنوه

 ”ناغالا دسالاب ال « كلثم



 مسس 26ه

 ىتعتسم نييبلا
 هل | 1 ىلع وهو

 هةمثش ف نرابكرا تنغو
 ف

 هلاثماو اسأك  اهكنود

 ادغ اذا

 بتعملاب نيبلا سيلو اموي
 ع

 بدحأ أرق تاذ ىفطنم نم

 ىتمد و دش برطي الل_ةعمسل

 بطقي. مل هوركملا نم اذؤرص

6 
 ةفاللا نمسألا

 اءلتسمكنءءادر بايشلاىسمأ

 ةيسأنم تحض نأ ىلعز زعأ

 فسأن مقستسأ ل نامز الايةس
 احبتيم روظنملا لبقتسا مايأ

 نكهز نمو دهع نم َّك رد هلل

 هتبحصب | رتخمرهدلا رحصأ د

 هنربح ب وُ ىبب,شوعلاسحا ال

 ةيناد ومالا را

 ةعزغزمتيهذإكلذك انيب

 اهنكسم ناك ءايظ نم ةيبظاي

 ع ع

 ىنجاف ودعا

 7 فصعم الر ه دفق كيلا سس

 5 00 ءركتو لالجإة وعد كلو

 أيمتعا ام نب رصعلا ىلعمودي نلو

0 

 ابدن همنا قو هيف ناد

 ايهذام تيك الو ىلوت ا.

 ايئتكسم روك ذملال!نحأ الو

 أب رق وأ من رلاب ادعب_ادعمال

 ابهو هتلخ اعاتم راعأ اذإ

 ايقعلا بقعي ينامز لاخإ الو

 ابشكهديص ىمرأونوصةلاليم

 ابطتحمتاذللا ىنتامجل ىحضأأ

 أيهتلا ىحضلا ل ظاذإ_ىنصغلظىف

 ابده الو هنم اقرو كرت 1

 اباو ةراث اع ضيبلا ينوعدب

 ابتل اهب ضاتعم ىلأ تددو



 ووو

 اخأو ةرموع نبا ىعدأ تنكدق

 بسلا نمباسن الاؤكلذلاهاو

 ه-ةفيمح ىدحال ءردلل تثيءحع

 ايمعلا تفعل رهد بتاد ىدح

 ايسن الو اهاوال «,عايد نكل

 ابلساهدعب ىمحب فيك_ةبولسم

 ايلحام عرضلا ت افتابيهتاريه ابكملخ دعل نم اهسيل ىى رثأ

 افتح تحرصأأم كبامتحا لبق امل كيلملاكاضرب ناك امان

 ابحتنم هللا تاذل ايضر ائنك 2 ابي دبأ م ءابنع كلزأ تح

 انذكلا ونيملاالإ:فيك.الهفيك. ال اباتاقبوملادعب كا ربفيكف

 ابيت الح تثاجدق ناسا رخىذه

 هتكلكن يللا هيلع ىتلأ رحبلاك

 ةيردم داسأ نييلع ليخ
 مهلنامم تانيصح نومئاتسم

 م,ثامث نم موق نويبعصملاو
 هنارصن قحلان ورصنيىل الامه

 اوثكن رشعم اءاذا ءافو الا

 مهن مويلال بق سانلا برج دق
 نين

 ادغ مث لثقلا هبب ال ىنج نماي

 امل اضراع اهيخأرصنا ىجرت

 ابراطضافب رلاهيدناج تعزعزو

 ايصقلاال ىطملا لسالا اوجأت

 ايلياوضيبلا كيبح نوممكم

 ابجو مهلتق اماذا_ كولملا لتق

 ايتعنم بتع هيف نولابي الو

 ايضغلاو هلل اضرلا نول عاحلاو

 أيلغلا اوبراح م اذإ لودوعم

 ايل نم ثقدص هرثاثل ابرح



 للاوة 

 مكل وه رشأا دوهع ءال وأ

 مكمرك نيح . ان مزج دل
 ةلاصدب ىلوأ ىدملا مامإ ىحسضا

 ود راثلا فيس لس يذلاوه

 امل ليخي ال ارصع سانلا ىف ماقأ

 هلل ناكو

 هل ديك نأ ودع نم ةسارح

 هل تاحلاصلا ىلو نم ةمصع لب

 هل رومألا هللا د

 ةحضاو ءارغ ةرغ تحاش

 ايلغ هناطلس ىف هللا بلاغ نم

 ابان ونبلا ىزجم ام أوسأ دل
 ايسسل هب يلوأ منكن إ 1 2

 ابلط معيض ىذلل ىلتاي ال
 أس امابسا نم حشرب الو

 ابحح ىذلا سيغلا عم هنعو اء

 ايطحلا هنارين ىف قرحم اديك

 ابعت الو اصرح همشحب ال :

 ايعص ام كلملا تاحمج نم ضارو

 ايقث هءوض ام اذإ بابهشلا لثم

(141) 

 ينوكلا جرعالا ليضف

 )١( الضف ادغ ءالضف انأ
 ىكت هب تنأ يذلا ضحلا جرعلاو امأ
 ىنمملا ريك ٠ ام 4 4 ىعدل م ردغعص نثل

 ىنحلاو لبمالا ايفوك <كنم انوا

 ةفوكلا لهأو

 ىنجب مين د الف

 تاهاعلاىوذ )00 اهل موزلالةدايز )00(

 ىندالا لذرالا ىندأ ةنذزا

 را

 هه مم اوسو

 ىدم

 ىبدي مهيئان الو



 ا 5 هام

 ىنح مصعب ىلع ايئدلا ىف عال أف

 ىنميلا نع قرسلا ىلإ ليداعم ليها

 ىبسملا نع ىا وسلا ىلا لي سامم ليزا

 ىلدت : منايا ”أمأ تدغ هللا ىلا ريغ لع

 ىنكللا ةغللا لهأو ىنجحلا ةميشلا لحم

 ىنحن 0 نمش نحن محل انت اذإ
 ىنسو ن كل مل نيعب أاملاقه مها_نلم 53

 ىنيم مهل لاط ال و لرش مول ريكشر ملف

 ىم "الو ىمحن اه م4 زاخ تدع  اذإ

 فأ الو ىنغُأ الو هللا مهافاع الف

 ىنككشلاو نك اسلو نكملا ىلع هللا ديب

 (ةمح)

 )١( توّقلاب ىلع اونضنال

 ىتتيع مث سم الاب()ىتيبحاا
 ْىن أ ولو

 هشاءأاتيم لاضفأملا قشسالا

 .ةوبن كنم اودعوأ موقال وقأ
 م مساق ثكبرو ىدبع ىلعي ذأ

 غل نإ-_العلاهطعمو -متبذك

03 

 هتدذدع أتم تدصحا

 مسنقلا بطاخ )0 هللاوبكاها )0(

 ىنوقزرافوا
 2 ع

 ىلداناىفحو؛ىباصقاو ىففر

 ٠ 1 8٠

 ىنسحلا نمهيف ترثاىذلا نسحل
 م 0-0

 ىنجاامولحلاهفو رعم نمهانجاو

 ع . ع

 :(ىنماالوكادب ىلب !ىنتلخامو)
. 

 7ىنفيال يركشو هيداي|ىنفي و

 ىنثي المزعلازاسح الاو لدعلا ىلع



 - هما

 نك ينل .

 :ىنقادقو يا وس ىنغأدق وويصن هظافنحىمانتال ومأمتنك ناو

 ىندتسأوانامز يعدتسأتنكدقو ةمياذءع ىناج داعبإ ىندعلأو

 ”ىنبل ىلا سةقوشابلاىتوشف 2 ابتةمو دق ةرشع ىنع بجحأ

 7ىبدالا ضر علا سى وقىنعنءأ ٠ وفك. تسل ىذلا عونممانأ مع

 ىنحن يب ىلعاءالضادته اىوج اونكستو ىنوملاظت نأ مكدشن

 ىنمزأ عمى وقزراف“ال وأ« ىت وشب ىتلال ىبومدختساف# ةلاوذأ

 ىنثم ىدتجلا ىلعىرتن ميدايأ  لزت ملو نيتزوفلا وجرأل ىنإو
 ىلا رك اشنم رصنخالو متيغتسل ةبايس تحرب الف

 ىنخأن مز وذو ىحنأثداحوخأ مسد رجح ىلا ى وأ م زالو

 ننال

 ىنضملا ةيدوأل ىودت اهحلاعأ ةحاح لايام هللا دايعابالأ

 ىنغأ ةفئاطو ىكشأ ةفئاطف همكحراج نم دوجنم مك ذيعأ

 ىنبتةمركمفرعلاعانطصاىامأ نتج هيف ظحال ًارءا ىنوبه
 ىنكسال ةئثيم دلا رادلاب ىهامن يي ءاساذإ_ ايندلا ىلع ءافع
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 4م

 (:)اننياواخدنال
 «هدسحلا رشعماب اننيباولخ دن ال» : مهل تامذ « صفحوب ًاكاحه»:ا ولاق

 ! هدففلا شعم ءابيلع نودسحتف هتءلصب ىفك كن ود_-ت رئاتساام

 «هدمح نأ هللاممس» : لّقيملو 2 ءىدب تحن ناعفصلا مكر ةمكر مك

(445) 

 دلاخ تنل

 دهاشلا كيئاغ نعكربخم دلاخاي ك ٠ ىلا رظنا

 ادلاوابل فرسيجل_كلثم اهنكلو مالا ةفورعم

 دراولاو رداصلا هبات, رهاطام ريغ شارفالإ
 !..دساف_هاعتاك_وهو ءاهدالملوخدلاكدالبم

(440) 

 (؟)اطافسالا اولدع

 ماطاسقالاو لدعلازورت المل 2مكنع ىنوثلح ! بهو لاا

 ؛اطاب ر دشي مضردو ءاوفع اهطابر لحن ؟تطرخ لابام

 اطاريقلاوسلفلا لاؤسلادنع مكرم « دبل كاب د اورص
 اطاشن لاونلل متسل ! تابيه كلما رضو وكل ونباوحمسافوأ

 !اطافسالا اولدمفءطارضلاوهو دحاو ىف .مطرفأ م طرفأ مكنكل

 بهو ل آم اهل اق(؟) قارولا ص اق(6)قارولا ص ف> يبا ءاجه ءاجهىف ايلاق ىلاق(١)



 هس ةةهكادل

43 
 (١)انينع ىتومحزب

 ثضطع ىأ ل  وَقي نمهللا بقاع

 ثلث ال ةليل ةبأ عم ىتيبع

 ثرحت فيك اهضرأ -هحنو - مث ىأر ول

 ترلثو ىظلت“  (ىتشبف) رحزم ىهو
 ثنؤم مأ اهقوف ركذم له ىردل

 ثذحن ال ىتتلشل ىلعافلاح ادغو

 ثعب موي امه ىلا هبر دنع ادهاش

 !...ثحبهبيزام نع ىذلا ثحابلا اهأ

 (همك)

 ءانسملا حاتفم

 حاتفملا زربأام اذا ىتح لمحت لك ءانسملا لمجتت

 حادلا ىشيمحاملا دنعو_اقيش ابقالخو اهءايح كانه تيسن

0 

 ةيحل
 اعرشأ اذإ_نيعارشلا هبش قام ابلمحم ةيبحلو

 اعيصأ هوطخ نم ثعبطر مآ ةرم اهب حب رلا لباق ول

 نينع يمورلا نا معز ن<“ ءاجه ف اهلاق )1(



 هس ةماثلس

 )١( اعمجأ هناتيح اب داص ةصوغ ابب رحبلا ف صاغ وأ

 /:هم)

 نايملاحاتفم

 ةحافت ابشمحم الف  ةرم هنق تصامت اذإ

 ةحار اهزمت ىف اببلتل  ةمخض ةبوبنتساب نكل

 ةحاثرم (....ال) ةزنلم ةظأط ىف نعم اهنف

 هحاتفم ءانحلا ةيؤرك شك نء لقعلا كفي نلو

 (؛مه)

 .ىس الا

 لاتأ ىننأول امتمعنأف يىسالاب قاتللع دق ءليلخ

 لالضم لالض الإ |كشيعو ىلا امالاو 6 ىراثاىانلأا

 ؟”لمحت,ام ضعب هنع لمحنا هريغ ءزر ىف ءوزرملا ةحارامو

 لقثم ربظلا لثمانيعم سال و لمثم هع ر راق وأ ئلماح اهالك

 لمان نيح ءوزرلاب كب علا هناكم ىفحلا لظلا نم برصو

 لدعي ك روج ناول« مرج الب هاكوه ىذلا كوسأب كيال

 انيملساا لورخ اهفلعنت اشيشح تناك ى حلالا تيل الا

 هوس ا بنذ اهأ ح ابيرااجوهاهب يوهت

 هليلق هتيطو ايوب ىفلادجلا كرديدق

 ءاشنمامميلا مجريلف ( "مب و مك ص)يف ةيحللاب مكهتلا ف يمورأا نبا نتفا دقو



 -- 5 هريس

 (و)
 ؟.. نوز ربلانيأ

 ميدسب كدولاحأ اذامءنوذ رعلاب لطامملا دعاولا امأ

 ىدنعفاخاابننظلاتسلوءف الكلاب نذؤي لاطملا لوطا

 يدمح تفاس دق وءاهيفكاذ ازيحتسم ىجاح تاشنأ فيك

 ىدقن ةيسنلاب تلباق نيح روج ك ىخأي كلا ىف ترج

 ىدبم تنأىذلا كن وذو لم هيفستخي تالطم دقفام نود

 يدقح كنع للحب كيشوز اجتناب لاطملا نم ىنحرأف

 (45؟)

 (1)ليلخلا ىمساي توجت

 هذيعم ةادعلا ديكن م كذيع» هلثم تازال «هللا ليلخ ىمس

 هذي وهو ءهّللا ذيقت تنأف همساك كسا مءهاحنمكتوجب

 هذيذلوهو ءركذذلا قاذمذيذل ببحم تنأف ءايده امتماشت

 هذيقو مج ىبلا 1 هعبتيس  ىنذلانئاخلاو ذورمنلا هبتشا اك
7 . 5 0 2 

 هذيخاتن و يغاطلا نك كتقو ة.صحاعردفورعملا ون هتدمح

 جنزلا بح اص نم تلف !نيحرب دملا ن' مهاربا قاهلاق )0(



 ل غةةلاس

 ف

 ! ىراد ىل مج رأ

 ! بهو لا اياهنم ىف وفصن افء ثنا ىنتر هق

 بلخمو بان لك هنم تالفو هوتعدمب رهدلا ترسأ نيحأ

 باطعموءوس لك قوم:ىمومغ البا زم ىمومهايفكم تحبصأف

 بكيكذعاوةتسرأ|ءرهدلا ىلع هاب ىنت الإ يل قبب ملو
 بحعم جعأك تاهفو:ىراّتع ةرهج بصغتو ثا ىنمضم
 ()بانملثم كبل طكناف :هلوقسيتلائرمالىتتركذأدقل

 مبمءلمو لزهذ رقالا رهتثتت نكنلو « دج نرق ثنا رهفامو

 بردلا ميكحلا قحاببصغامف هقوقح ري رغاايصغابلانرع

 بيشأ ب اقىلع اناطاس طم ملو درمأ باق ىلع ناطا_س لكما

3 

 بذهملا ريزولل الإ دمصتل نكت م وءبهول !قاكش كسب

 تتعتنإ الو هزواحتب الف ه-لةحلدعلا متيطعأدقل ى رءعل

 باعثل ثيل لالذإ هل سيلو باعث لظنع ثيل بذيزأدل

 نطل

 ٠ .٠ 5 ٠ ء
 وه

 بربم لك براه ىحن كنلا ىنناءكلملاونيدلاري زوىنرجا

 : سوقلا يرها تدب ىنعي(١)
 باغملثم كبلغي ماو ء«فيعض رخافك « كيلع رخفي ما كناو



 عة

 توثك مل ناكر الا دبأ ىلع يوقلاو نك رلانهاو صخش 8 وت

 بتعم مص وم نيبجو نم ركذلا فو ةعدبو بصغ:نيهجو نمركنلاوه

 : ملأ وقو ىداع الل ىناستالف

 6 د

 تايخ فيك يلرادلا عاجترادي رأ

 بصاغفكنمقحلا عازتناذاو

 هواضق ديدس نم لصف ةطخل

 دب ىف لضفلاو لصفلا ماظتنا ناو

 ننقل

 برم بحم ىنأ ىنءاسدقو

 انثرم رزولا بلق ىف ىلا

 اهدارم ضد رع لاما كييف ىلو
3 

 6 ةْءبِب © ءاجرلا تنا ناف

 بدؤيمأ نم ريكتتلاب بدؤت
 عسا ىلع ِِ ِء

 بابسم فطلب وأ ءرد مكحل

 تسلمه لك هرافظاتبشن دقو

 بكرملا 7 ركن م لضف ةطخو

 تيحمدج تاداسلا يلاءىشل 1

 برّقملاب حلا نذل يلسيلنأو

 ةبارم ريغنزار> هراد فو

 بعشأ عماطم تناكام هللاوو

 بذكم ريغكيفءاجر نم وكف



 _ خ51

):©( 

 0 . .ءانفلا هضو ءاقيبلا بح

 عزتلاب كبيش سيل الأ

 امزلا ىوكش كران تنأ لهو
 ىضتقلا ضرأملا ىلع تبتع
 همول هفظ نم نإ « ىلب

 ىتفلا سيبح ءاقبلا لوطو

 انفلا هيفو « ءاقبلا بح

 .ةدم هه تلاط ءرلاااذإ

 ههوركم عم هب ويح
 .- ِِء وه
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 7عدتر م هبيغ نع تنأ لهف

 (؟)عمتسمىلا وكشتتساذإ-ن

 جترملا فاسملا لظ امو

 عزتاملا ىطعملا الا امو

 0 مفش تيم ىأ نكل و

 عطقنم ىل_صتم شيعلاو « ء

 ملص وأ هقرفم بيشلا لع

 مس ايرأ هنم يتجاام اذإ
 عله ابيلا ىهانتام ىتم

 عزج نم ىلا بوؤي سيلف

 عبط
 ىضم اع كءازمف الأ

 هيلعف ٠ هلاوخا هردغىف رهدلا لذعت الو

(54:) 

 ْق ونذ رفغإ

 رئامضلانجنام انح كبسحل رئابلغلا كيدل ينم تحبقنثل

 رئارسلا و هرج هنمكل فو

 رثاع رثعي نيح اليقم كارا
 ىذلل_كدع وتفلخأنا وفا و

 ىننا ظفحتلا ىناساو ترنغ

 ءالملاوبأ هلاقام لمج' نم (؟) فل دىببا نبزي زملادبع نب ىليأ ىب أح دم ةيسانمبابل اف (1)

 هوبدؤيف ةلي» نم لبف هلوق ىنءلا اذهيف
 هودعويف ديعولا ىشامو هوبتءف باتعلا ىعرا الو



 ال

 رتاوتملا كوفع ىبوبذ ىناخ ابلكفونذ ىف ينيحلل الف

 رطاشمكي رش اهيف ىل كوفعف هدحو كوفما تناكركتالزاف
 رئارحلا كنمو هنم تعقو اذا _خأنم رئارملا راكنا كلامو

 رفاق كنأو ءفاطخ ىنأل ةطّس كلوط داد زين أس ابالو

2 

 رذاعم امو,كنع ييغمىفىلو ةعاطواءمسلذلا نارجت عضو
 رفظالا هتضّبق دق اذ وهاهو هتصنتقا تحىاظلاديصب تاغش'

 رفاظ كدحن ىرغيءىرمأ لكو حلفم كدجتىر هن *ىرما لكو

 ”رما كلثمو رومأم ىلثمو ىقنولارذ».وأريصقتلان سحنلهو

 رضاح مفنلاو هنع يصخش باغ اذإ ةمالم "ىلع رذاتسال تسيلو

 نكون

 رساخ مث يئاخ مأ_يتببغئدل رئافحدقلاو تبغ لهىنتلءاسو

 رئاصبلا نيرصيملل تذهت اذإ 1.بياكر سخوسبرنم لخأملو
 رطاخملا باه. امم ابنأ ولو ةجاح كل ىتيغب احب ر ىنافك

 رظان يلقب ىنأ ىلع « كسلا ةرظنب تافأ نا ارسخ يبسحو



 سد

 (؛هك)

 بحملا ءافش

 بو لك تابه اهلمحأ ةيحتنمكوحت يللها ىابحأ

 بي. رغ لخلا ىئان ىلع لهش ترجاذ/مالسلادر اوكرتئالف

 بيبج فكي ارماس سنو 2طساوب سقت ناسف هل برغ

 بيثكل تاأم وضع لك يفف همسجءاضعأ ماهسالا تمسفت

 سيثم ريغقير نم ةبرش ىوس 2 ايظلاو دبحلانم هيفاشب سيلو

 بيصشب هيرق :نرمهلذخلاو هتانجو نم درولا ىنج مشو

)0 

 مثل قفانم

 ابلكتساف همؤا ةحامسلا ىنأو ايلمثتف هعابط قافنلاكلم
 ابّيغمو ادهاش مبقف ءدكن ه.ة#نم ارهاظ ارورغ يرتف

 ا معشم# ىقعم 4ب لازال نم ةحاح ف هن رح ند رشلو

 أيه وحكسم هنكح نإ هم رح كل ى را و كنا رام كعب الإ نم

 (:ة4)

 قساع لرح

 * هه. .٠ هه « 0" ع اي 3

 ىيصل فارفلاب كدتنم نالمف أند تاذؤف مآ لا تمك#

 بوجو تاذ رهدلاهيلع سمشنو ب٠صحعال ةلوصوم ةرادع ىلو

 بيبطلك بطايعادق ء ليوط همسف « ولسلا هنع ىبأ فلقو
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 (؛هحز

 ردبو دضتعملا

 ءارمالادبسس ةنيكسلا ريس هثاول تحن ريس مامالا مدق

 ءارصبلا نيعأ اجارس اهو 2ىمعلاىوذزايفشيردبو سمش

 ءارظنلا نماهدارفنا الإ امبيف_تنعتلاىوذدنع_سيغال

 ءارزولا زرب م ريزولاريغ قباس نم امهنع فاخن دقوا

 (؛هح)

 بناكلا بلاط نا موش

 بحاصي نرم ىلعاذوحشم لاز اش بلاط نبامؤشضرالا لهأ رذحأ

 براجت نهلثم تسيل براجت دلخملا ىلعهنمثيرج دقو
 بقاث موقلا ىلعسحن «هباحصال رشاق رميحأ موئشم قرزأ
 براعم هبش ءولا هيبشلعفل هلعفو الإ خبرما هيشأ لهو

 فاج ةطيسبلا ضرالا ىفمايإو ىنهضي نأ نم هللا زم ذوعأ

 بتاك : لسيق نإو ملك : لبق نإو هبيمش رادق لب (١)رادق هيبش

 تكيقينل

 بضاق فيسلاو فيسلا نول هينيعل ناك م وش ىف سانلا يراهإ لهو

 بلاط ةينملا نا ةريط هب مكافكو ءابلاط هوبأ ىعدبو

 براه راط امهيلثمبلاط نمف بلاط نباو بلاط نماوب رهاذ الأ

 ههل لاقف اهاقشا ثمينا ذا دةيالا لوقت امك دومن ىلامتل : ابلسرأ ى ا ةقانلا رقاع () ٠>
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(1) 
 معاصلا ىلعي

 )١ ىدورلا نباو شفخالا نيب

 الذلة م د_قةا شفخالا رك ذ

  ىوق مورلاو  تمكحام اذإو

 سيرو هيف موصخلا نيب ا

 بقلا 20 السطا تمللاق ىتمو

 هانذمف 2 ايشأت وحنلا ادب

 هب دم ©« ىص 55 و هدأقف

 ىلعب ىلئاسلا ]
 « راب اسمش رينتسلاك تنا

 اناا نك هاوس هب لئاسا هي

 امصق عرش ؛« باوصلاب الئاف

 اذ_مأ

 صالا نآء عورفلا تذش امك

 اصوع لك هنيدت هارثو

( 

 ال_ضنا ثيدحلا سفخالل نإ

 الدع تنك « برهم مالك ىف

 الهأ ةاباحملل روزلا ىرأ ال

 القره موسأ ملو ؛ افوفسايف

 البك تاصناف :نيشفخالا ثدحأ
 داقناف «ني_ثفخالا ثدحأ 9 0 ٠ .٠

 ناني

 اللمح ملا_هلاب هلل كداز

 لجأ نيملا سمشا ٠ ىرمملو
 الفح لفحلا ةرمضح هدجت « س

 الصق قطنيو ؛ هنابارجب

 المصا عرفلا قحلاف « اهانث ء ىل

 البعب ةل_يلاحلا ثناد م 20

 رد تعاف اريثك ءاوعوه هأجوف 6 هدرك مالك شفخالا نع هذأب دق ناكو )0(

 نم ريدك ءيراقل اب ره دقو 6 ةد.صقلا هزه هيف لاقو هرذع ليقف شفخالا هيلا

 ىهورلا نبا ب مم ب هأيا هتضقانمو ىهورلا نبا ادعو



 ب عه

 الهو الع باوصلاب قس هردر 2« باوصلا ىلا هاظاي

 الحص هاشاح_سداوءاحام سيما تارذ روحيلا نه رح وه

 : الكش ىل ادغ نمو ؛ ىنكو  ىهسو ىموقماي هل لق

 « الهم » : ةديعيلا كناياف ىل تلاقف ؛ كيف بانا الا تد رأ دق

 الصن كالذم ناك لصنلا اذا « ىس_لحلا نم ىفكي ريسيلا تيأرو

 الح كايلح نوكي نأ تفنأ ىئاوالا ىلا كسفن نم كل
 القصو ءاضم لب ء«كوضنن نيح القص فيسلاك تناام:ىرمعلو

 الصقفو اضقن كيدل غبرأ ىربسم رظانل ىرظنم

 الح كسيلاوي نمل تانثك مص كيدامي نا عافأ وذ

 اليخو ءافش اذو اذهب كل يهانو مامسلاو ىرالا ساق“

7 

 الطع كلحأ ملو « ايبلس مس .دملا كسك أ رف «ىل ركشلا عدف
 الف م وف تيساف ؛ دع للك ىسكل و لحب ل زبي نم تنأ

 المس ىص رع تءارام __ ادب أ السب كتمرع ىلع مارعو

 نكن

 المح كيزدب لتفاو 3 ةأحذ ن قب رمال هنأ قدصلا مزلاف

 الحذ نئاغضلا تنامام دعب ىدف ىعلل ثريدمحلا ْ
 ىفه و



 ل

 )؟6٠(

 اعاف راظن وأ ىمارع راذح

 ىتأأ لصنا حاصلا نبسح الو

 ربغم زمحلا مهجتسم ىنكسلا و

 اهدوع داع وأ احيا تجاه ناف

 اهقح ةقيثولا ىئاطعا دعب ىلو

 اعداو برغملا وأشلا ىف قالت

 لسرم رجزلا نم عطق كءاظ
 لفغأ محلا ةنده ىف ىتأ الو

 لصنأو ةراث ىلين قرفا

 لزعأ ىنم قاب ا - ادب لع

 لجعا فيح ىنلذخيال هتادب
 لهمتملا مدق أم ف قيسو

)5*( 

 رفوخح ءاوه

 ىمورلا نبا هلاق رعش لوا

.8 

 كمدلك

 هنو نه شيطا كماحو

 عما ند بذا

 رفلا موب هجو نه - كبجوو

 ح رقم ىل أ ةاوح 6 أف

 مدع ةلخ نه كيف اف « ب

 حمص حعص ىحضلاب ٠ هلسيخب

 حجرأ ةيفه نم كحورو

 حبفأ - قشأع ىتاقمه فق

 حرتم ىف كنام ىف الو



 - ةا148-

6:4) 
 ىمورلا نبا املا ةديصق رخآ

 لمالاو لؤ لا ىصقأ غابت تازال

 هل ءابقنا ايل ٠ هاع تدءدع الو

 هتلودب ايندلا تنيزت نماي

 فرهذهو 6 ىلثم مك رحب درا وأ

 مكزيا اراسمس حلصأ تسلأ

 دسأ نم لاوه الل ضوخأ ال ىنإ

 ابامحأ ىلا ىف ضيهءا تازام
 بتوز>ءوانوفاكلاررغاذا_ىدنع

 هتمزع دنع ىنؤي ءرلاك ثساو

 ىلاغ ىذ ناقنا نم تعش اب ىفأ

 اتءوه رسسلا ىلا تنفن نإو

 هب قات ؛كنم انذا كييجارأل ثهف

 ءابكلسمجوعملا ةجاحلا لأسال

 هلك نمفاصنالا سجوياملك ىل

 هيصاق 3 راقع عاجت رأ نم

 هفاكت ال شاعم ند ةءعدتو

 لذحلاو ءارسلاب سفنلا عتمت

 لوخلاو باب>الاولاملاو لاهلا يف

 لاح ىفو ىلح ىف ىهو « تحبداف

 ؟ لمت الو لع الب نيرداصلا ىف
 ؟ لمع ىلع انوع الو اليكو الو

 لمهلا مم ىلاهإ ىقح سياف

 لج نم لاتثالاب ضمأو داع

 للخ ىذ ريغ ىأربو ؛ ةدحنب
 لطبلا ةأرج هيان نابطا مزح

 لشفلا الو ال ؛« اموي روبتلا نم

 ليم ىذ ميوق نمو ءافولا لك

 لاز الو دم نع كرس شفأ /

 لطخ الو لبج ىذ ريغ ايدؤم

 لوما نيب ارمأ لواحي الو
 لصولاو بايسالاو لئاسولا عم

 لقتعم

 لعحرلا لقثتم الو « لاؤسلا ره

 ظاأ 2 هل ندد درو



 4و

 هلت طشن نا  فيفخ كاذلكو

 -ةيراج فك ىنتيصغ ذإ  لوفأ

 للهأ نم نلمأ اع  ىناوغلا نا

 نمز ىف دجاا لاجر نبلغ ىتم
 هرووم تنأ ءىثش تجعأ نأ و

 ةيصاغ ءانلا نم تيضخ فك

 أايهعايو ؛افهلابو « ىلانسمحاي

 ىنهزؤو « بوصغم انأ لود ىف

 فذج الب امولاغم بص و ىسمأ

 هب طيح ال ىفخ رمال نكل

 ىتحبصي نأ ىجرأل ىثإو

 افرطم هنم احامس ىجرأ امو

 ةيتامع نم قيفع ىمف امو

 هتريضح باجلا ديسلا رمأيلف
 مماسفج ىفجأ ىنيفالب ىد

 هل لاوزال ءامسر نذالا لعجملو

 لهم قتقيصض الو تقرخ امو

 ىنردعي هللا تدجو تاجع ولو

 0 ىذ لك ةياع فخ نماي

 نكن

 لبه نمو دو نم ربكا هلل

 لجأ نم نيقالام نيلابي اف

 لزغلاو وبمالا لاجر نبلغ م
 لقث نم ضرالا هتامحام لك ىف

 لمضملاو لاطبالانم اييضخ افك

 لزن ملو ركنت مل لالا هذه نا

 لاب الو هىر الب ىمظ ىدوع

 لحن الب امورحتو ؛ ريزولا نم

 لدحاذو ع اذ تنك ناو ىماع

 ليثقم هنم ظحب دوعسلا دعس

 لِي مل هيف اديلت احامس نكمل

 ليقلاب فكلا كلت هناشي ىد

 لذتيم ريغ نوصم هجو نوصب

 لست الو هيف ىري روتف الب

 لينلا هباحصأ نم موقلل نذالك

 لهملا فثتءعسوادقو؛تقفردقلاب

 لحع نم ناسأالا قاخ هل وق ىف
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 ربص ند ريصلا نأ مع تنأ اه

 ل-حر ىىتئا ؛ مال.ه ىلع امو

 تالح هل رل ىلع تعرم# نكد

 6 .ة .٠ .٠

 لها نهم ثاما ىذلا لانا ىّءم

 دع ٠ رد“ ىكينر نوي ىنا

 لجر ىلع ىنونبءأ ! بهو لاي

 هاضاوف ت6# دقو  هنم تمرح

 هلثثو © ىن يعارت الا ظاحلا

 منلود مج ىغارا نوذئس ترعم»

 فسأ نك تربهئدما مجظح باغ نأ

 مكتاخص ىئى' رأ نو رهدإ ىكد ناو

 مك هوحساا للا ملطأ اذا ىتح

 هعفادو 4 ىكح ىلع لاطم لا لاط

 هل سوفنلا ىمأت تف تغب لو

 ةيبحخم بارساو © لوه لام

 ىلر>و: ا.ملدلا سئاساب ماتح

 اههسأر ثنا مودعر موق لكلا

 لسعنم حصنلا نأ « حدنلاب ه>زهأف

 لشو ىلع عرشأ ملو :اممخ تئرظ

 لاظلاك نامكرلا هبراوغ ىثخت

 لمأ ند تامأ ام كب لئأ ل نا

 للا ىف س.شلاو !ذكه نكي مل نإ

 نييك

 ليح نم نازملا ىف لقثأو ىلعأ

 لثملا نم ىريكلا ةلثملا ماتو

 لجلا الو ىنيتأب قيرافتلا ىف ال

 لودلا نم ىذه اهدتعأو ؛ اه.ف

 لفقلاب ترشبتسا ىلنق ناو « هل

 لاشلاب هللا كمر ال همدان

 لطعلا نم ىلوطلا ةلاهءلاب تصصخ

 لاملاب قألا عوفد هنه سرأ نم

 لفتلاو فرعلا تاذ فك لا شك

 ا! لمتحئ اذهام «ءزوفلا ةلود ىف

 لفكلا ال « ردصلا ريظنل ىنناو

 لاط الو مهر ىذب معرف ثتدأو



 - اا -

 اذإ -- نانيلاب هيلا راعملا انأ

 تحلك اذإ - لوخدمب ىئافو امو

 ىهئطبمأل لاح ىلع ىدهع مودي

 : ب ةيئان ةئباث اذإ  لوقأ الو

 عزف ىذل ىريبدتو ىلاوتحا ىف

 اههادأ ك ىست )١( ضرقأ امو

 ابيدهال ىسفن ىف تحصن: نكل

 هنعلمإ  اعاترم قوخغا نمو

 ةقث ىلع ىرمأ ىف ثمدتنت دقف

 ءأ  ىلربخآ نيح  ىلدجت برحو « ربخاف

 ةئداح لك ىف ىل تامهملا مرأو

 هبر- © تايافك ىدل دم

 حرطم ريغ ىلا . ىن>رطت ال

 بون نم رهدلا ىف اك اداتع ىنذخ

 البم مك وجرأ ىننأ ىلع اذه

 مكلضف هللا نإ . كاذ مكةحو

 نا

 لقملاب قوموملاو - حيجارملا دع

 لصع نمت ماوقالل رتدت « ءايهد

 لهولا ةعاس

 « لبق نم مايالا ةيداعب ىلامو

 هيلع د ءأ الو

 لحدمو تاراهمو ادام ند

 ليحلاب ظولا كبيدل غيدأ الو

 لاطاب سيل قلع سفئلاو ؛ كلا

 لجولا نم اولمت فوحلا رعشتسم

 لجأا نم نمأ ابعيشا © ىنم

 لاقلاو قانعالا ىف فيسلا نم ىَص
0 

 لسالاو باعلا دودعأ أمم عاترت

 لل..ةلل جولثملا درابلا نم ىف ه_شأ

 لذي قلعلا ىلاف . ىنئزت الو

 لقن نم لا-حلا ىف الو . ةروذهم

 لهم ىلا اءندلا ةدم  ةلوصوم

 لفطلا ىلع ىلوألا ةودغلا هليضفت

 ظرقأ اهو )١(



 بس /

 لعشلا نه كا لب .لالا نم ىكزأ 2 مرك نمو مرح نم هللا مارب

 لفلا ىف مابالا ةنئيثاب لل مسنيزي حدم ىلآ مترقتفا امو

 لثئدمم لك مكنعو . ءانسلا نم  سوتقم لك مسنمو كاذ فيكو

 لحكلاب ليحكتلا نع . ءابظلا ىنغ ((مكلضش ظيرقت لك نع نونغت

 للملا ىف مالسالا هلم ال5  مكتلود مايالا ةلود ىف حولت

 لوح الب هانكس كلطا ةنح ىف مك هللا ءايلوأ متأف

 لح رم تاقم الو . ىروعل الك ضرقنم ترابا مكتلودل نا ام

 لحز نم هاحلأ دقف مكيرتشمو 2. مكنرهل خرملا نء هلالا ىمحأ

 نطو

 لوطلا امبارتا ىف ع.سلا ةيثر نع 2ترصقالو .الك . تزدع اف .اهذخ

 ليمتااك لامألا ىىندا هٌوارذا هلضاوف لومأ» ةمال_س ملساو



 هل 4#

6) 

 حزف سوق

 ضمنغلا ةنس هنافجا فو «مادفذ هتوعد حوبصلل حيبص قاسو

 ضمن:هو انيلع ضقنم نيب نمل مج اكرادملا تاساكب فوطي

 ضرالا ىلع ىبئاوملاوءانكدوملاىلغ افراطمبونملا ىديأت رشندقو

 ضييمرثإ رفصأىف رمحأ ىلع رضخأ, ب احسلا سوق افاهزرطإ

 ضعب نمرصقأ ضعبلاوةغبصم 2 لئالغ يف تابقأ دوخ لاذ اك

65) 
 ! .... ماركبلا بهذ

 نامرحلاب نيجابلا نم ىلوأ اتامز لهأ مويلا نوحداملل

 :_ نا> ضاي.رلا لثم حئادم هتحدمو  مهنم ىل لئاق مك

 قازيم ىف تانسملا نسحتسا  امناو فسيل كح و.تنسحأ

- 

 نامز لهأ سثءليج يش ىف هحمدم كوحمب ىسمأ ارعاشاي

 ناتهبلاو كفالاب هتيمرو 2 هترباك نم باوث قحتت

 نازحالاو تارسملا نمابب مهيلع تحتف مهتحدم اذاف

 ناسحالا ةبوثم بائتسا ملا مهاثل حيدللا ىدهأ ٌؤرما لظ

 1 ( ىمورلا نبا”: )



 ا ا

 ناودعلا ىف لاظلاو ىدتعادمل 1

 ناذ آلا مماسم هوفدهأ ذإ ىذأالا لكا ومشجتو اونسحأدق

 نييكزت

 نارملا ىلاوع ةايكلازه ميحادم مهزبي نيذلا بهذ

 ناكمب مهنم ةيحرأالاف هيييفاموأراوحدم اذا_اوناك

 ناعإ ىذ بلق ظعاوملا عرق هلهأوهنم بلق عرّمب حدملاو

 ناثو الا ةدابع باونالإ مهحيدم باوث اف «ماثالا عدف

 لف
 (١)ىتظ ورإ

 ءمىظ ىل لاط رعحبلا امأ
 ىف

 هم

 ف

 ف
 كلهانم نم ىتمرح ىدوذت 31 ! ىديس

 نم ادجاو مدعم لك ادغ دق
 نم هضرف | هتعلام رح ريغ

6 
 () هللا ةنعل ىلاف ؛ تام

 نييبنب عاد نم « كيبل «كببل :.هعرصع ىعادلافته ذإ.لوقأ
 نوزحم نيع نم ةربع ضغتلف هلعومدلارزؤتدج نمت يعن
 نوعلم ريملا ليلتي امتولخ دّقف هامج وأ« اريكنو اركمماب

 ىداي زاناس>وبأ فو" !اهل اق (؟) لولب نب |ليع امسا ىف ابلاق 0(



 ب ةاله

 نيطمت تيد هيف سانلا دشنيو ةرفغمب ىعادلا هل لس نمو

 نيد الو ايند ىلع كنم كينال ةحئاج مايالا نم كبصت ناف
 نيطايشلا لسن نم قاما هوشم فطن كلاهنمهلءاقحسوءادعب

)0:( 
 !..هدج ال توّقلا تح

 يوتليف فيفطلا توَقلا سمتلاو مهبيصيف ىنغلا سانلا سمتلأ

 يوتريف باحسلافىربغ عرشمو .ابلهأ مئارشلا درو ىنمنمب و

 ىوتسي كيا روءىلوفصت كنيعو ىوتسيرهدلل روحلازهتاخال
 ”ىوتنأفكاذزاكنا  ىونلاىأو -ىتضبفكليحناخنا_ ىبنبأالأ

06) 
 لبلب نبااي ىنبحأ

 اناصغ كيقتسا مويلف اناظ كيقتسا تنك دق

 اناح  هتلفغ أنا كنا هيحتسل ناصغلا ردأيف

011) 
 (؛)دئاب ناسليط

 هنامز دابأ اميو ءهقحيف هنامز هدبي نا ناسليط ىل

 هناكم ميري امو حاب رلا ى رجث هنكل « ةفاخس بارسلا لثم

 هناريط هيهو قبسيف ءاوفع ابابس حايرلل ىلخم لاب

 (م؟ .ءوماوو م١م) ص ىلاءجرا ()



 ل القا

6 
 )١( هسفن عفاص

 انيفاصلا ىف هسفأ ممصيلو  هيعفصحب دوجم ناعمصو

 احئينمؤملا ىدأ و مم دبأ ءوس تود نيكرشملا مديك

 انيف لاضفلا ديسلا تنأف اريخ هللا كازج « صفحالأ

 (ان..ءانلل) ةحنم كسرعو -فقو- عفصلادارأن ل كافق

 (ه)

 اناذيإ ردنلاب ىننّدا اناونع كبجو ىف تأرق

 انافبل هللا تركذام لب ءيصلاتركذام_ ىبنأ للان

 انايد نويدملا مه ىنتمبجتف اديقتلا موب

 مانانسو كاذ ىسنأ تلو اظتيتسم كاذ ىنأ فيكو

3 

 اناطيش تباع دق كنأ ىتم وأف « دعل نم تمعلط

 ٍِء 5 و. هءأااوم *. ملا

 انافحا هللا قلخ لمثا - ىتيقال ةعاس - ىتتيق ال

 قارولا صة>ىب 'يىفامل اف )١(



 )١4ه(

 فئاطق
 زوللاب تيشح دق فئاطق

 زوملا وشح ىذاملا ركسلاو

 زوجلا نهد يذآ ىف حبست

 - ىزوح فت مةوامل_تررس

 00( زوذ برهب سايع رورس

 ندف « ةرمش ىف اهرك ذنم رثك أىتلا ازوف هتبيب>و فتحالا نب سابع ىنعي )١(

 زوفاي سابع ةينماب
 مب ىنظ تذسحا ذإ_تأسأ
 مكين "اف قوش ىنقلقي

 : هلوقو

 ىف رعام- ىنترصباول -ز وفايأ

 تماناف «ىبصن اين دلا نم تنأو
 : لوقاهيف هرءش ل جا نمر

 هديع روطلا نم ىجان يذلاو اما

 ةملب كم ءاوح تدلو دقل

 : هلوقو

 قعول نكسل ةيناع تنك ول

 ةل.- نكد ىل سيف « تألد نكل

 سايل ند ءولمم باقلاو

 يل وشو مكمل ىللو# لوطا

 ىبصن نانجلار ودح ند كتياف

 لحتالا ىلا ىحوأو اناقرفلزنأو

 لبا نم البخو اهيساقا ىلع

 بناءمريغ ترزو «6 كاضر لمأ

 بناعملا لص فالح لولملا دص



 (هدظه)

 باشودلا دس 1

 ٠9 8 وى

 هسدو ةبح تدخلا اذإ

 ِء م

 هسرمو هب رض تذخا 3

 هسبح ءانالا ىف تلطأ من

 ةهةسفن لبيابلا هنم كثب رش

 )حده( 

 هصسخ
 . و6

 اي

 ةيرانيد هصييخو

 ةزواز وكن أت داكف تمظع

 هبازوج ابلبوب دوج تّقدط

 اهبيبص لظ كانه ءامسلا معن

 اهتنبو ناوحلا قوف اهنسحاي

 اهمحل نع اهدلح رششن أنلظ

 دئارث كاذ لبق اهتمدقتو

 فرخزم نراك تادقرمو

0 

 فئاطل كاذدع فهالوقتناو

 رذؤج كلاهفز انولو انت

 رطفتاهباها_داكق ءتوثو

 ركسلا اهيف زوللا بابلاذاف

 رطمتتاظضرالا معل و6 ىعملا

 رغرغتت اهريبصب ابمادق

 رشقي نمل نءاربت ناكو

 رادصي نولثع ضاي. رلا لثم

 رثدمو سلمارنمضيبلاب

 رجنملا ىضريوامب تاهللا ىذرت



 ب خالو اس

 )م (١0

 جنيزول
 سنيزول كم ىتتطخمال

 اهاوبأ ةوهشلا قلغت مل
 هنحص ىف بهذي نأ ءاشول

 هما> ىف ةحفالاب رودي

 اريخم رظنم هيف نواع

 هودش ىف نسما نسحلاك

 هنكلو ؛ وشحلا فثكتسم

 هيبالج تدق امئاك

 هزيسخ نم ريص هنأ ول

 ىفلا دوي, ءاضيب لك نم

 هن وفدم ءأق را ةنوهدم

 م الف زوللا هل نيد

 هداقن ركسلا دقتناو

 تن  اهتأرنيعلا اذإ_ الف

 هر

 اردعأ وأ بجعأ ادب اذإ

 احل نأ هافلز تأ الإ

 ايهذم هل سيطلا لهبسل

 ابلول هل رهدلا ىر ارود

 ابدعتسم دعاس نسحتسم

 اب رطم اب رغم ىحضأف من

 ابصلا مسن كرم ادلج قرأ

 ابنط ىذلا رطقلا نيعأ نم

 ابنشالا حضا ولان اكس ءارغت

 ايكرم ابل فكلا لعجت نأ

 أيهشالاقرزألا ىكحتءابش

 ىلَأ الإ قئاذلا ىلع ترم

 ايهذلا هدقن ىف اوفراشو
 اين اهالعسرطلا اذا الو



 ة8ةمءاسسل

 )م ١مل

 مجانلا لبجلا
 اي زا تادلاملا نبااي دلاخأ

 -ةرشو لهج دعب اميلح ىع دلمس

 لسر ىلءىفاوقلا كرد: كديور

 ليجلاب محلا هتماع لهاجكو

 (هاد)

 0( ءازعلا ينتعنم

 اف ء داقرلا هنافجأ براح
 عا صا لا و

 م دوجأ هرعع اسف ال

 اثرع ىرمال عمدلا قاخبإ مل

 تخل مم تناام ىب ءاسأ 5-2 1-8
 ول ل ” 1

 هب ةاذلا كم ىبتعنم

 نكس ىلا هليل نم  .ركس

 نمدلا ىلع اهب يكبأ تساف

 نزحلا ةعواب ىردأ هَل

 نرمزلا نم ىضم امف يل

 نكي مل كنم ناكام تيلإ

35 
 (١)لهاحلا بييطلا

 مرلجم درق ليعامسا نإ

 ةحل ىلهج مدا ىأر ول
 ةلع نم ه4سفن يي وادب ول

 هبط هيلع هللا طاس

 هب عل أع جالعيف هيلع طاغدق

 ىنافش هللا همد ىباّمس نإ

 ىناق_ىدو,للاترواش مول 3

 ىنافتلاو ىئثالتلاب ىمادتل
 ىنافك لبال « هبط هافكو



 ب ةرثاآ ع

 (ه0)

 تييطلا طخ

 رادصالا نع هتتلاغ تزجع دروم ةطاغ ىلع ييطلاطلغ

 رادقالا ةباصإ سيطلا أطخ امئاو“ بييطلا نوحاي سانلاو

 (ه؟5)

 ريخالا عادولا

 كمول نود ةريشعلل كدوجو كموقويرقتنأ !(( نامعابأ

 اهلقن ةياكح ىف ىمورلانبانع نيتدبلا نبذه ىور ىذلاوهر مجانلا ناهثعإ أ ىنعإ )000(

 ( عييطلا تأ وهو)نارفغ" ةلاسر نم ن كثأ اذا ءزلاىف د ةروشن 3 هتلاسر يف حراقلا نبا

 أعض اوالثم ىراقلا اهيف نيبتي يلاةمتمملا ةياكرملا هذه نياع صني هنااا ْن " الا عد 0

 ىمورلا نب ,اةريط ند

 در<عرج:ةعرو جولثم ءام ةيفقماج هساردنعو 6 أ-ميف تام د 0 ف ةسيلع تلخو

 «ربظنم مج رح ردصدهب برضو)ل

 وهرالإ ناسنا توع املقف « ىقل> +, ليأ ءءاسلا» : لاق «# اذهام د : تاقف
 لدتست ىصق كيلع صقأ : لات « ىم#ن تر ملالا ىلعداز نا « رجنهلاو « ناشطع
 انقيدص ترواشف « ةريعبلا بإب ىلا خركلا نه لاقتالا تدرأ :  ىفلن ةقيقح ىلعامب

 وهو  كنيعنعْذ « ةرطنقلا تئجاذإ » لاقف  لاضفالا نم قتشموهو  لضفلا انأ
 نباراد ن اة ع مدنا نه ق:ثموهو  ةميهنلا ةّكس ىلا بهذاو - نكلا نه قتشم

 « ةيفاما نم قتشم وهو  ىفاعملا

 «رارفلاو عإ وجلانم قتشموهو  ارفءجانةيدص ترواشف « يس#و يسعتل ةتفل اذ

 نباراد نكساو « مؤد)|نم قةشءوهو - كلامث ىلع ذخف « ةرظنقلا تئجاذإ » : لاقف

 ةردسلا:ذهيف ريفاصما لعام رضأو- ايندلا ف تبا ةنادق مرجال هذه ىهو - 1 ةبالق
 :ىف دشن امن « قايسلاىف انااهف (قيس قيس » حيوصت



 مس قرا

 كموي دعب هارن'الو كارب هارأ أمذ © كيخأ نم عتك

 كول نودةريشملا ف كدوجو ١( )كموقع رقتن انامعإنأ
 كدوي دعب ةارثالو ءكارإ ءهارا امف كيخأ نم عتم

 : لاقف « ! كب حلم لوبلا » : هلتلقف « لوبلادب حلاو

 لوءااو ليولا ىنايو كلوبلا عطقني ادغ
 لولا هنود_لوه هسالا ءاقل نإ الا

 « دغلا نم تامو

 نيكد

 ىمورلا نب !نعهبتك عئار زصفيف اهايشا اطدرواو ةياكمل ا هذه ءالءلاوبا شقان دقو

 نه) نارففلا ةلاسر نم ىناثلاءز+ا ىف نب يطتملا ةعامجو ةريطلاب هذم هيفلوانتو « هريطتو

 : ةيأاتلا ةمطقلاب لصفلا كلذ نم ءىزي< نحنو (1+ ص ىلا هم ص

 اننا نزيزل

 ءالملاوب ا لاق
 برعلانم ةارمانع ىكحام ( ةةياسأا ةياكلا ىنعإ) ىمورلانب | ةياكح نمو#و »

 نه تجوزتو  ىضغتاذرا: كاتاعاو  ةضاغىلا قامم» : ىرخ الا تلاف اهنأ

 يبت تهشف « بار” كلذاعاو  ايروت همسانكو  (؟) قرما ام - قر>االجر ةرجىبب

 « ماصحخلا ف قرواست لزت ملف « ةراوس هما مسا ناكو بار:'الا

 نب دعس ىن نه ىنجوزو « توفصن « ةسيفاصولا يلام.نكلا » : ىرخألا تلاقف

 « نسالامو نءاحدقف « ةااصلا ىزج « نساح وجدز مسار « دعسأا ىلع ركبف « رك

 « ىقالخا تيضر هيضاردما مساو « هريخ لع فو دفف  هللاهاعر ب فاقوهينامسار

 : لوقي ناىلا « رقالط ىلا حا لو
 نكن

 ىلا هفرص ىدهولو رارفلاو عوجلا ن؛ ارفيج ىهوراا.نبا لعج هب وطلا هذهو »

 هقرم رثكإ | يا(؟) « كموق ديمع تنأ »: يرخأ ةياور فو )١(



 سس 5#

 ) تفوح (

 لوعلاو ليرولا أبو لوبلا مطقني ادغ

 لولا هنود-لوه هللا ءا-2 نإ الأ

 ثااثلا ءزملا ىسهتنا

 ءايشألا زولمحال ةقيلطاهذه ناوخا نكل و ءاملا ريثكلاربنلا رفجلا نأِل  رارجلا رهثلا
 « مرحغايف ترفاسنإ » : لاقف « ةنسلالواىف رفسلا مهضعءبداراو « ةقيفحلا ىلع ةدراولا

 هرفسرخأف « رفص:نا ىدي ىلع تيشخ رفص ىف تا>رناو « ءر>ا نا اريدجتنك
 « ضايرلا عيب ر نهةهفنظ » : لاقف ء لئاطب 8 مذ ضرم رفاسا_هلذ « عير روش ىلا

 « )١( ضارمالا عب ر نموه اذاذ

 نأج نم زر# رجنحلا هبا رقتو - ةإغليأاب عقنت امو - ةلءتفجولثملاءاملا هدادعا اماو

 ردقلا همشج مث« ماشلاب اربق هلرفتحم ل-جر برو « نابلاىنبام ةيدضق "الا ضقنتو

 ميخ ملع هللانإ ء« توه ضراىاب سفن ىردنتامو ؛ دنطلاب را نعل, توميف

 كلبييهن ا ناظمك ءاهماظنل عطاقلاب ةلهاجلا ىبف « اهماظع نفدم تاهج سفنلانا اكو

 « خااخلا رجحب كلوف فيس

 رشع ىناع ةثالثلامايالا فذخات اهنا كلذو « نيمو كرب و « اموي بونت ىمح يه )١(



 بانج ةأيح هيف 4 اح ىجر امدعب قءاوصلاهتباصأ نم انأ

 . 1 . 9 ِ مل

 باحص اال ناظنفيكف 6 مه 4ج رذإ ,ءادع الأ ىنكييل

 ىمورلا نبا



4 
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 ع0 تي

 ةيئاجبلا فورحلا ىلع برم تاعوطقمل

 ءادعصلا سفنت ىلاوت ...

 ىوكشلا نعىفك 1 اكش تح

 + ءافصساننيب ناك امنأ

 ءاملاووحلاقروءعون لكنم

 هأنج نع لمان الا هب دودي

 ءافعضلاف_كيو_هللا قلاف

 ءافخ نيح.تالو - ىقشو

 ءارفلا ةورف تسباتو

 ءاودلاك ءأ :ءل

 هثاقدصا نهىروشلالبشيال

 ءاوهالا هدو مض ىذلاو

 ءاريش مهتيلع - ءابدأ

 ىلقوهل تقم نميب يذلا ىلع

 ءايلع مايالا ىرذ نم ةورذ ىف

 فل الا فرح

 ةفيححص هفيحص

 مريس  ءانثب وأ كتمركشد ىلوال | ٠6

 ؟ى4 +ىئناماستك اىلإ كاعداذام >3

 س.س ءادششارذنكبسحوءالبم 5

 م.م ءاكنلا لنرع ىاصم لج 3

 م١ ءاذق الا ىذأ اهي الو... 4

 منى» هاجم هلل الوفصنأف | ب
 ا ءا رعشلااهم ب ويسه هللا نم 9

 30 ءانث ءوس هيلإ نييغارلا ف

 4٠١  ءاسملب .ةيشعلب «ةودغ 0

 44١ ءانسلا ىوذكواملل ا رورس 0

 يس ءايدالاوءامركلاةلجةؤف | '**
 ع(ى#» هاثوهدهمجرفاونالا | '؟"

 5 ىمزلا فو قاحلا لع "ا

 د قدانأ ىقح و«ىباصقأو ىضفرب "ال١

 ك5 ءارمالا ديس ةنيكسلاري_س ”ا



 - غمس

 هابلا فرح

 بطرينظناوءاسجب هيدي 51 و تناعملادح هيفزواحتنالو

 برقم ليخمنمىمهكناكو | ١١ برضلامًأانءتبجوتساو
 بيرغاادنع كري كدنع... ؟م6 بتعمهجو_هنوداعف_ناكزاو

 تايبص ىدذد ُْى بيئاركو نفي بر ىسنب يش كا

 باقعلا باب هفخ اوقحمل ا 0 نمىلوأ» كو ريلازإ

 باح عادنمو 6 هرك للغ 55 براعأ نال ششعم

 ايمسنلا اهاثاوا ىف مدقا 47“  بولثمهفف تان هنكل

 باهشلا ءوضوردع كلءىغي 5و/ باتعيج رّوم لاجرللاب

 ىانتحا لوط "ىلا ىكشتت 48 ١ ابيحع اطلغىفلا طاغ دقل

 بيلعب هنظ ءاس ستام | ةم ١ايرعاوح ص واطيب اوثاب

 ايكرم ليللا ىطتماو | 5٠ هباصملا نيعلا بحاصاي
 3 20 7 ء
 باحبصلا نم رتكتسل الؤ 2# بئتمربغىحدمدر نمتنك وأ

 ها َْى هناك ىاربف ه5 أيعتمهيفايعاس هأآوسىبعنرو
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 نواح

 ديف
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 ده

 ديك
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 ١١ بجاو.بحلا ىف رعشلا قحو؛ ىدم 0 هةسحعم أه رظانم هوجو

 56 ع 0

 تييطل هنا قحب  نقيأف | 4١٠بيراجتلاضءبوأ ءظعاوملا ىدحإ

١ 

١55 



 ب غمار

٠9 

 ةهحص

 ٠٠١ ابركلاههجوىلجي ريش نكل
 ٠١هة.برالاىذ ومهنمديكلاىذيلعايعأت

 ٠٠١ هب راح ىحءاجاماذإ_ هاوق

 اا اءاسمكئادعأ نمعورلا فزومحت

 اله 2 بسطعنمو كله نم تماسو

 #١ 2 سيحعمرغغ نأهزلا_يجعو

 امذ ايساكو# باغرلاومأ بسكمو

 مسبب بير قحلا ىف سلو

 اع بعل هنأف مسا لع ىقفع

 ء
 "؛* 9 برابلا ىنم وحني نباو

 ؟هربا بوم مكسبلا ىعايضو

 مكه 2 ناكلا لق نم فوخأب

 "0 برص ىلإ جات قحأ

 ”/4 2 هبسل هنو يني تنئاو
 مبر» هياتم ناحو ىراجم ا ىفنا

 مع ةيع دعب هدر ىح 6 يع

 ؟"مه ابر تلق ىذلا ىفام

 هفحص

 مره  هيذملا ىنذ ىكحم « ءاييش

 "ربا بتعمهجو هل ودامف -ناكذإو

 ال يشأ ن يّتس نباب ىلاصتا انيكو

 نب نب تبونجلل ىرذالو 6 زاحسم

 م. «بيجاع الاباوءاج كالةوخا نم
 سا أسنم هيلإ لزيل ن مره

 سرك هب مب تنف ءىثلاب .

 ملأ ابصان ىلبصأ |مهالك

 ما؟بحعم كاذفو ؛ يوتذولاو

 سام تبهذمهنع نكي ماماذإ - ف

 مرو ايكوك تماس ىك لبي راك

 ماو برح ىبب ناسايط يغانت كارأ

 ماو  ابوندلا حايرلا ىلع ىنجتي
 ساقي ايشن الو الام هل يوفر

 سناب را باذو اًضيأ نانرق هلو

 مسج اب رشلا أح ىف ّض وملاب ةكئاح

 س64 باذعلا ليوطتب مهل توعد

 م+5بعرلاو فوحلا ىفلاملا كل”ريغ ىلع



 بضغت الو هنم ىنضرأف

 هبامءرمو هتوطسل افوخ

 باسنالا عمم,ةدومىرجم

 هبنارمو هلا> هيف تلق اع

 بيصن ةسمركم لك ىف هل
 ةيييد ىلا ةقءاوص تقيس

 تبدحى دم ىناسنتف

 هبورخ لدم هروفومو

 سعت بصام نمهلءادفلا حور

 تبيحتلاب عمادملا لصو

 اهباذعلبنب ىلقتحتتا 5

 ابأو ةران امتع ضيبلا ىنوعدي

 ااثمالإ ى ريغ حدملا كل

 بونذلا لق ىلهاك مدعأو

 تاتش دو« نييلاو

 ؛ة“»#  أابيحم اميمس تمع ةوعد | ”.5

 دو ابركلا با<ةهزنو | مو«

 44١ بذعيو لحب توقسلخنملو | موب

 485  اهبرغم نم ملطت نأ نود | سم

 55 !هيطالا ثتثوغ مهثاجرو سن ع 8

 16 بوبأ ابا كتك الإ | سدورب

 445" فاونللافدهتسماض رغنكف مسالا

 5/ بهدي مل .ةعوللا بعالو ماس

 546 ابمتعاام-نب رصعلاىلء- مودي نلو سلايل

 1 بلخمو با لك هنمتالفو 55

 #0 بونجزك تابه الأ | سبه

 14+ اءاكتساف همّؤل ةحاسلاى أو سراب

 1 ىبيصن قا رفلا هنئمنالهف مريم

 44 ب>حاصي نم ىلعاذوحشملاز أف 3-6

 5/3 ابجعأوأ جمع ادباذإ 0

 ءاتلا فرح

 باب تنضو:نوح كالا لاقفءتنضو 64

 3 تثيلح سذ رحغ نم 56



 - 4مم

 هفيحص هفايحص

 ىلإ كهنضل مقعأ هتل ١٠١  اهتفلسو ن الا ابتيقعأ

 ١51م تامنلا تعنأ هنع تلاس ١١ تاصو م قىجاحو

 ءاثلاف رح

 املا هثوكنملا كدوبع نم أمدن ١م اثعواكلسمهيلاتكلسدل

 نم " ثيخخ ابيط ناكف | ١٠١ تثنخزنداشؤفهتيمهانذ

 ل هئهال مني موصلاثابللعل | ١:١ ثدحممويلك ابيشصقلاب

 مو | ثير ةينوةيشم ىف سيل | ١1 *:١ ثيرح سيرابيو

 نه 2 ثاكنالاكل زتفءنحسنتال :١١  ثماعلاب انأ امو  تلمف

 نفح اثاثرلا ثاثنلا هشداحأو | ١؛ه ثيملا روعملا روعأللا
 موه هملاعتنيح مارغالاكيدجي | ١40 اثثبيطدادزت نافءعادخلا بيع

 59 ثنخم ىلأب .. | 17١ ثعابتائيطلا سسك لدجوو

 ميلا فرح
 1 0000 درم نذللا هغدصف

 مما جاعزالا ىوس ىرق تا 000
 000 3ك جوعاو مهتسمىتةناقيرط

 موو + جاهولا كدخ رانما ..: ال 2 باجملانمابب شالاخ ىف

 ءاحلا فرح

 م١ :مسابص ءامأ هاع رص كينيعب «4 2 مئارو داغو راسامتساحب

 1 حارلا ىفأثيس كير لازال نم  هحاورو مودغ ودعلا وحب

 - ىمورلا نبا مو



 س4 هي ل

 ع

 *منفه  ىحور ١ وق ىعن امو ما. احيشت -اهقلخ لبق تعس وأ

 16 حاتمملا زربا ام اذإ  ىتح ْ
 هب ةحامت ابشمحت الذ مى هحاط_هاوث تطحشزا-هبلاو

 1 دع ةلخ نم كبييفامف | ٠7"  حاحشلا لين ايلاطو ...

 ءالْلا فرح

 سرب هخوفايدمف نم ىننكمأ كاذب 45 اخطخطتءامت سبي رتفشك ©

 مة.هخ رطصم رانلاف  ادغ_ نيملالظلل | ”م حابس وهو «هيفوفرلا عدذ

 مروع خلسلاال و مببذلا ملأ نم

 لادلا فرح

 به  دارئالا ىف ةاتفلا ءاليخ ٠١؟  اديدج املح اشنأق اك

 بع  دابسلا لوطي تيقعأ اهنأ ٠١ دئاصقلا كوح ف مثجتتال و

 7 دحاو تدنوهو رونورهز مو. ىدتنع امكريظن ىد وأدقفءاد وحف

 قب د رفع لسبللا مالسظ ُْف فد داطصم لك امي ردبةرغو

 مك  ىدنع ءاقب رشلاو ريخال | ه. دشحالو زءاخأ بامنالو

 ةك دهشلانماقاذم ىلح |ممتدجو كر دارم ىلا سما سلو ءأ رمت

 هم  ديمع ىنعم ام ىداؤمف | ا/» ديعاومللاحرتوءىلؤس سايلاف

 الا كسب ادب هنكسلو 5 مه لدلدحوهو شيعلاهيفسلو



 / ؤةةاطد

 ةفرحص ةفيحص

 ء ام ٠ ٠ 4 5 اني

 مااب/ ا لو الاموي تقفاو رومهالب ٠١ دافصب تسلفءاركشتي

 مساق دهاش هيلعاهدروت الحخ حك ادنامنأ تاكاده_رذاح

 سوم  ددحتلو رسحمأ ىفمام لع ١ ةا/ دومحلاكلملاو ء هب رب

 موك  دقارفلا قوفنكدقممهانب فض دلولا نم نوعب أو

 مويا هدماخاهران اب وأق ىفلا 557 دعم ورمعو ءأرمع

 :٠ «ادلا>ابأاب الهم» :لاَمف 5 ديلولا ل متسيامرم ال. 00

 اهديبىنابسنماي رقنوكك | هع هدشم اوه ةدوصتم 0
 د درمأ مالغىزىفلاتخ يبن دحاو ىف علصو

 هدادوسادعب عانتلاضاضيإب م67 يدش رهيح فت ردبأاموتبوغ 16

 دايلاةضيب ناك امدعل نم ع ع ادلخم نلو دلخلاب ىعس 1784

 40م ادهاز ةشيعملا ب يطىكداشر سد... دفرنمىل وأ ناسحالا وخأف

 ٠ م .٠ . ٠ ماع ه ©

 شرخ دجولا ةلغنئفط)نهو ضاع دلاخ مونم ىرسمأ ناك ذِإ

 ضف دقحملاوةوادعلا] وطىلاىدؤن مدع هدما ىضذقنإم مياننم

 5م ديدح مأهنايك صاصرأ مكب ىداوغو اور ايانملاو

 16 هدسملا رشعمأب أنثدب ١ ولخدنال مناي .٠ اديدحلا هسيلم تدساددق و

 3 تت دهاشلاكيثاغ نعد رثخت بيار مب دحاش وألتاقي الق.

 454 ؟ىذعل كدولاحأ اذام ٠ مما/و دلاخ الو قاب سلو



 غاب

 لاذلا ف رح

 ةفيحص ةفيحص
 1/1 ذال وفّةآر ءاهبتحاسنأك | م4 اذاتسا كاذ ىف نكف

 104 هذيعمةادعلاد يكن م كم "0 ذئاعوب راحت سم نم

 ءارلا فرح

 2 رتوملا ىنحلاو ايانملا نانبأ ١ + رجشلا دكر فيك ىر 1

 ٠٠١ رعاش نمكلكن تمءعطأوأ ١ رخآ الب ناك دم نإ...

 ٠6 روسلا ىف ءامساا بر لزنأأ هم رارشالاو رايخ الا ةبحص نم

 ٠ ردقملا ءاضقلا قرصااهب كانمأ هعرسكلابرسكلان م هيفام للا ىحم

 .5 اراطامدعب نم ”عقاومكو ءاموب 6 ردغلاوة ايحلا حبق انرك ذب

 ٠٠١ رباتملل اهفاضأ مهتضاقتا هم رذحيو ىلع ىتخي يذلا نانج

 اذا ىراو دنز ١ حدمت م ءدفحللا 7٠ اركشدقملا ناكت نحأ ولو

 ١4 2 ىرمنم همثك |امربظلا ل١ ريمحأ]ةفو رعم ىلا اف

 اذه رودمملا ىلع هننجن لق 7٠“ هرئارمصاقتاباكيشو تعادت

 ١ةو رون فوراظ ىف ءايض اللإ 7/5 ريسلا نم هريس ىدرأا لاغ

 ؛هم رّدصلا دج ليلبلا يءاقحا 7م«ركسلاوةمادملا ناما رحلا:: لاقو
 فرح اهرهاذتل اناعم اهب لقوأ مه رصبلا ءالج هيف رظنع

 ؟*ةب ردتعا كارا نأ الإ يس مل تك رعشلا نم ترواح م لعشل



 ل وسد

 هفيحص

 "0 ريبكلا هتكحضل ىكبف

 "1 ريمحلل ةفورعم ىلاخلاف

 ؟رال هردص ربك نم تالج دق

 مه* رطخهلنم ىعيضل ىطر سلف

 سس رانملا مهف انئاملع ىلإ

 مم رصنءو عرف مؤللا ىف هل هيفس

 3 ١رسصبلاب مالا كش وةقاقرلا وحدي

 ناخذ رااصل ىقنإوءالوطم كمرغ

« 

 سيري ريكلاي هج ونملان ذإ « هتاخو

 ممم ريت مانبال ىناوتلاسوبع

 ساق رهاطلا ؟قالسأ هب مهلخ

 مةهرجأوشلاامرلااهيف تفاتخا اذإ

 5٠٠ مريسملا كبر اخ نبأ كارول

 عه رطواهريغ نمي طب ةعّتم نم

 ١١ رحسلابهاوفالا تاتعاو؛مونلاب

 م6  روملانيعالا انيف يحن ماب

 ؛9 ىرعش ا>هوءهدفر نم ىنيخف

 54 رذعأ ضيبلاف سيشلا كنع كا رخيعل | 564 رثالا ملأت نيعلا دقافو

 ؛<١ رئامغلا نيام انسح كيسا | م70 رمقلاو راهنلا سمشو .. .

 “06 2 رزوج كلاففز انولوام | سمه راطوالا ةشاشب يل مدن ما
 48١ رادصالا نع هدراوم تّرحع سالب  ردقدهب داوحلاهنغ ىنغالامو

 يازلا فرح

 اذا | زوش وأ رفاسملا تشب دقو 65 زيملا ثينأ هدحرل ذ

 4.50 زرحتملا ملا لتق ني 66ه زج رو ىعتشف رعشلادص ه'

 ؛الب  زوحلاوشحىزاماركسلاو



 و

 نيسلا فرح

 هه سهاونلا بالكلا لثم اهمالطو

 5 سمربو بارتلا أطي

 ها/ سوفنم دج قاعل ىلايالا كنم

 ٠١ ىبضنءزر ىسفنل اوجش ىفك

 ٠6 هسفنب احرف أرما الإ

 ٠١7 سمللاب كاردالا :رع تفعل

 مسي  اسرغاماذإ- لخالا . .٠

 ٠٠ سامشل تناك الو سهل تسيل

 44 سيسر نم كداؤف ىفام ىلع
 8 02 3 ع

 ١" 7 سناوالل ةنيز ما مهس نما

 ؟ه؟ اسئايهنمنكف ارشالو اسوبع

 مس.؟ سأقم كابي لف ء تواع دقت

 م.» ساجملا روقولا هل فخي اجزه
 موب سفنن نيح لك ىف اهقوس ىلع

 مسب4 اسرفلاو مولعلا فرطل . . .

 مهيب سلي ةيييشلا حرش لع ادادح

 4.٠١ سانيالا لئابحو ىوهلا لبن
 1 سلو رظنامهنعرصشب

 408  سوبيلب اماذق ىراوتام

 م6  سانلا ىف مالسلاىدبت مايأ
 54١ سفن هيحقسانلاسوفن ناك

 4 هسرموهب رض تذخامت |

 نيشلاف رح
 مسب6 شرّتفت دنع قدص شتفمالو ١١| شد اىذرملاوءضارقلاذ رحلا نم

 م4 2 ىناحمإ اهرعوف تلاطأو |" ىثارلا ةوشر توما لقينا
 05 م

 ف شحوت الو ريصقافتسنا

 داصلا فرح

 /ّْ صاخن اروطوىتةذاعاروط ه+ 2 صحفلا نع كيزاغتنغأ



 - ةةهد

 ةفيحص ظ ةفيحرص

 سناب صانقلا امظحل مهمأي يدب ْ ٠ اصخر ام هيلع نواغيلو

 داضلا فرح

 4.5  ىضاورهنعصينملاءابظو | »+ 2 ضارعالا,لابقالا كليذبت

 ؛4> ضرعليلل حي قتلمجدقو | 7” 22 هضفرنماسوهللا ضفر
 ؛يس  ضمئلاةنسن انحأ يفوماهف ٠ ض رغيلريصي وأ «ىبتنبال

 ؛١٠ىضرع ىلع تييحتت ارشلاو ريما نم

 ءاطلا فرح

 ؛هم ؛اطاقالاو لدملا نورئالا

 نيعلا فرح

 ب ىعلخ مكدرامإ او باولاامإ | ١ ع زج نم هيلع ىكبأ تسلف

 موه أعد وفبابشلاخرشىوط انامز 1 . عقساذإ رو رااوءاروطرقلانم

 ا مي رذهتليإ رض ىف عب رس 4 عجاضملاءىطونع

 مالا اعيمج مان الاديسأب... 6آ ابعواه ليلق سفن ىذةلاسر

 مس اعرزالوصفحىبانرقسشال | 200 وعدي وامب اولاقتلقنإ
 5-5 بارتلاف وفم هللا ةنعلب

 َّح 1 ع ىف ابعورتالةهور كم نمنم ال
 فر اعومدلا هنماهمأثاف

 1 عورملاقوذهنمانالك ٠١ ىعرصوىتقامامدن ن ٠ ع ةامامدن ّ ٠

 565 اعرشأاذإنيعارشلاهيش ١٠١ ا/ مفان مهيفامو ىلع

 د عزاب كيش سيل الأ | أعفصي نأص برتمهنأأك 3



 ساكةة 

 نيغلا فرح

 هو !هخبنلا خينت ىلثل«هل ىلوأ

 فراط لكى لعب و لع لك
 فيلتملا فيلت, هلثل و

 فاعدع ولا فاخلا نعم وفص

 .فلصلاط رفنم جرسلا ىالثام

 قرالا ةحارلاوءط فرعي فيكو

 قيضلاحلاىفو تررطضااماذا
 قئاوبلاىدحاب متت ءافطع و

 قامحتساالو قحالب كف

 قحلا مصخلا رصا للشي

 يقانحلان وع نكس الو

 ٌقودعلانيب و هليإ, تزجح

1 

 قيلحتدمب اع رص رخ

 ءافلا فرح

 افاضقراط فيضمرك اناكف | 06
 فرخ وأ ىابصالول ىلثم 65

 فرآأ ةياوغلاول أدشرلاو 9

 هفيفشلثمضشي و «هافشك | ٠و
 فاملا فرح

 قيفربارثلا يف نسحبرايو | م
 قاوشالاودجولابمهافكف | ؛ه

 قوربريطةسوهيتزجح نم | هذ
 قرملاكونالااند_لطمزاهو | ”“

 قاوسلا كنعتعطق | 7١

 اقر نما بحاص نمرصنلاىرأ >8
 قاسقاسأنل..2 |[

 قا وشالا ودح ولا مهانكف ١ك

"15 

 ضف

55 

 نضل

 ئفوان

 نقلا

 مك
 م ُّ كس

 مث” ىدن بص ثد ا وىرهدى | له ١٠١



 ل عة

 ةفيحص ةفيحص

 م قرقملا هريدم) ىنءتار| "84 اق ورطمانج | كنم فئاع

 مهر قيطملا دبح كاذو ءاندبتحاف

 فاكلا فرح

 ةفيحص ةفيحص

 ى املانه بابشلا اهاضق ب رام

 ٠س كناع ىلع تفوأ ةورسو

 و كاساملا و يرش كاعدتسا

 ”“ هكرملاو لافلا لقلب وطرهش
 مم كردلا يفوهف ةوامشلا وخأو

 ٠١ 9 اكاذ ةريشع مهلك سانلا

 ١٠١ 'كملع ةهافس ترام نجاو

 3في كدجمويلالبقدجاف
 ١ اكيةعاريللا تعنص ىتمف

 0 اكيبساا هذلا ىدصي كرك ذو

 ١ كندلاو نع سم رلاقشأنأ

 نس. ايبا مسا عبيضت ىلع اصيرح

 | ىمورلا نبا_س» |

 ممل كرشلاةطوشنأفف ةطاطغلا لثم

 ١م اك ايا ىوملا ىف ىناوغلا شغ

 ١م؟كيشلاو تالئاملا صوصشلانم

 "هه كرشم للاب رفاك

 سا هكردتساوُهللا هكلهاف

 سوا  كتبنينا باقلا باجحداك

 مسدس كن احا ضعب نماهدم+”لعجاف

 +... كرامملايفال للا فاشحلا نبصي

 42م  كضحمردال ءاب زاخم..

 ؛"ماك ا وق ضيرقلا كوحىفتبعتاو

 7 كلحاوس يف يئءظ

 م١ كام ولزود ةريشأل كدوحو



 سيرية4 

 ماللا فرح

 1 هلاحم هتينكف «رمصابأ

 ١6  لطمالبازيجواعنم انمسواف

 ٠١ لوط بالكلا هوجوىفو

 ١١  لاؤسلا ةوارض ىثخأ ان

 ا م ليما عفدن الام مفدا هللاب

 5 هلق هعفطتو اهاقس
 ١ لحتكمواقنعلا زغلا لثم

 ام  لسرم فتح هس كنيعنكل
 ٠م  ليمم لكف رطلاىلاتلامأ

 ١ لمتنل هيل هنمنيعلاف

 4١م الام باقلاةيح ىناهتاوب و

 "ب لطملا نم ةادقهيف تعقواذإ

 7 ليوطلهنا_ كدجو  اوقدص

 مم اهلاصن منكف ىنعادعلالاين

 هع ىل لع ءافش ينما ومنعالف

 ه5 هلثاوغ ىناموقهللاكلهاو

 ١م لم الا ك ردأ وأ باخ نإ هن واف

 ةفيحص

 امه هلوطىفهناكرب انل تاعج

 +؛7لسر ىلءاظعوفوا ؛ ظءولاء.سف

 مم: لاثمأ كبطخي تراسدقكبسحف

 مه ىلمحتماةمرح ىعرأتازامو

 ؟ه/ ليذ]وذفبوامللا ترمشو

 بار لحع نم زاتملخانناف

 مهيب لادن مويتاذ  تاباوحلاو

 فب لانملا دعب ىفو . ..

 فضي هلخنمدسال مكفيض و

 م44  ىيج مهابجو كاذكءىدلح
 ف لومشءا رفص: هأاو6

 مابوي لخبلا تميشواظح ىلدوح لا يرا

 نا لاوقااهتيحوااقومهحانل

 مو.لمعلاؤ تنسحا دقوال وقتأسأ

 40٠١ لبابرم+ نم ءارفص ةلومشع

 3 اليلقالا ةدوملا رباظب

 دف هلجع اهيكري بخ

 40 للمتأ ىنتن اولا هممناف



 الضفل ثيدحلا شفخالل نإ

 لسرم زجرلا نممطق ملا
 لذحلاو ءارسلاب سفنلا متم

 ماني ال نمي تع

 ماظن حايصلا تح انل تلعج

 مامذءاضقاهل ما ركل الع

 ىئظل احاتفم ةلعلا لعج

 مادقالا اهتاوبا ىف كالد

 - عة

 ةفيحص هفيحص * و
 48١ لسرىلع ىفاوقلا ردت كدي ور | هم

 1 لوعلاولب ولا ىو ا

4 

 لا فرح
 ا ماقملاو رعشملا هل نع ١٠

 "ا مظدفف « همح ىسأنت ناف 5

 م٠”  اههاماورظناو«اعمتحا اذا ١

 فق محأ السلجأ حسبصلا و | اه

 3 مدن كتبجأ ىلا ىلعىسفتو 25
0 

 "هاك مالح اللا قفارم تعنم تح اهب

 م مارتعاونيل هيفنامز | 8 مخل نمانغت زرحادقكلتبيسح

 مصتعما ىْبب زعم حاتجاف

 مؤ ةياغىلإ هاضفءناك اذإ

 7 مدأق وه لبف « ىولبلا هتييغل
 مرت ىهو « عمدلا حسا تلظف

 مكم بيعل اهيسبل معرو

 مئاظع-ا اص تدعاذا_روما
 ء

 امرغم دعّدإو « امغام تدفا

 فش |يكييبص نم لحسلاف لحسلاب | 8

 موا معنلان مةمعناهناف سآ

 موس الح هدبع لاح بحاصلب | هه

 سب ابعدأ وشح رعتلا بوذ لاختف | م

 سار مم الاهفوخ تن ادوباقرلاهل | 5

 عا/ ب معللا ىوسل هيلا... | 0١

 57 متكمهاشح تلحنم رسالو ”ب.؟



 هف ىعص

 6٠م محاف راقلانم عردف ليياخ

 ةقيحص

 اه ماحسلا ع ومدلاب هنع اهلغش

 57 مومحلاك سلاحا لوشغلو 1“ مدي ابكبي ملاذإ -الإ

 400  مويىزاموي اموي اغاك | 5+ مورقلا كارثعا دنع ىب امحزاو

 ثنونلا فرح

 انوبحم الاماوقلل ءاومب ولو

 ”"ُ نامرو حافت ناعون نييف

 ” نونكمو روتسم لك اهديك نم

 بيب 9 نادت قانملادع لهو ءابيلا

 ما نفك امكيلع فل سمألاب
 نع نال ثلاث مويلا بلف

 َِء ء

 ١ ناورشونا الو « ريشدزا

 هم  ىنايا لج هفىكشناف
 ء

 ةيا نيمس هنا ىلع « ثع

 ء

 هو ىلا سيل هن اك
 ٠ ع 0

 .6م ىعبد ى ونمويىاروا

 اناوخ الاوزامزلا ىمذو

 هن وه ءرملا ىلع ىلعلا ناوهو

١ 

 كا١

 /اذا١

 ٠ | هنينظ ريغ قيدصلازوخمو 4؛١

 ١ لا وبأ ها وبأ

 ١٠١ لزح خسنت ءارسلاىه

 ؛7١ب ناسحلاهوجولاكنع تناك أ

 ؟..ن ومكلاىفخ رودصلاس يغو

 ينامز هلوطت ىلإ ا

 سب. نثوالو ؛ دبىلعانفكعاف

 م4 اناويدلا ةراحالا كعل

 انافجأهللا قاخ لقثأ

 قلعت

 ا
 مسا

 مسمع نوفدمتاف الانمواشلاز رح

 مسك نامسلاف اريمح ىلزبلا نم

 مي١  ناييص ميلعلال وءانغىفال
 5 .٠ .ء

 مالب  نيفد لك ديصقلا ريثينا



 د 6ءأاادسص

 بع نامرحلاب نيجابلا نمىلوا سناب انمثلاهب لغأناو 6 ءانثلا نف

 575 نسل عاد نم كيبل كسل 01 ان رباصلا ىزخي هللأف

 4,76  اناصغ كيفتسا مويلاف | م4 هنمد ىكبام ءازجدصق

 4اله  هلامز دابأ امبو «هقحبف 6.0 نونظلاؤ كمت الو...

 ؟ال+ انيعفاصل|قهسفن عمصينو | ؛مانايسلوقلاضعبناك اذاءاركذ

 57 اناذياردغلاب ىنثذا | عبس ناوجرأن م هّللاىدل تحضاف

 ؛م١ نكس لا هليل نم نكسإ 11 نحمل نم لقى تنك دقوءأفخ

 46١  ىنافشهاهمدىنامسنا | عسر ىنكرابوتايئانلا ف ىدنسايو

 غ46.0  نامأبتئاف ةمتم عابنم
 واولا فرح ءابلا فرح
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 1 بلك عم راوح

 ةالفلا وليللاو ديصلاو را فصو

 5 ا؟ ةرحابلاو



 بابشلاعادو
 ةئيفس فصو

 بابشلاو يغلا

 سبل هيف رمأ

 مالسالا ىل 5

 تاسم وملانب |

 مالغىز ىفةاتف

 ةعّم

 رحاسلاابشي لو

 0 كنسح لففيك

 قومح وسخ

 زوملا

 تاالزلا نع وفعلا

 برحلاديهش
 ةييشلاءاكب
 ةزايك1ل أ نإ ل ءاحه

 ةينهتلك أ

5٠ 

 حلا

 فخ

1 

5١ 

51+ 

51 

5 

 هفحص

 مهلانامىركذوءةرسعبلالهأءاثر
 أ للا يحاص نم

 موثلاولك 1

 توصلا ةحيبق ةينغم
 جودز ماعدا
 لومشلا

 ءايمصلا كراناي

 كريوكفطع ىنرمت

 نامزلا لهأمذ
 بابشلا مايأ ىلع انرسحاو

 ؟ةيضاملادوهعلارك ذن له

 قارفلا عومد
 !تينجت نكلو

 اعوزح ىنيسحأ تنك ام

 ةنغلا ةموللظم

 ىبحاصاي ىناللع
 ةسلتخم ةروز

 عيدوتلا ءاقل

 دراي ليم

5 

 فض

 "ا

5578 

4 

 رك

 فض

 فرغ

 يفد

5 

45 

1 

 ده



 فافزلا ىلع ىنعأ
 دولا داسف
 لومشلا تاه

 قارولا صفح ىأ ةعلص

 رعشلا ةرث
 دلاخاب ىنجمال
 ناتينغم

 بيشلا وبن
 فقاوعلا ىف رظنلا

 ثنخ زنداش

 ءاوهاالا مج

 ةعانملا

 قيرحلا ىقاع

 مو رلا تانب نم

 سأدم

 ريما لمف

 ايندلامذ

 لمجلا ونص
 رمثم ربغ رحّش

 كك ١

 ةقيحبص

 ةوطأ

 ذي

4 

1 

5 

 دا

 ل

56 

5 

30 

5١ 

2. 55١ 

5١ 

5 

 بورغلا دنع سمشلا

 نيبلا
 ةفالخلا نم سأيإ
 ىفوكلا جرع الا ليضف

 توقلاب ىلع اونضلال

 ىبوقزرافوأ « قومدختسا

 اننم اولخدنال

 دلاخ تنب

 اطانسالا اولدع

 انينعىتاومجزي
 ءانسملا حاتفم

 ةيحل
 نايقلا حاتفم

 ىس الا
 ؛نوذربلا نيا

 ليلملا يمسابت وجم
 ىراد ىل مجرأ

 ءانفلا هيفو ءاقلا بحب

 يبرذ رفغا

 فدو

6 

66 

5465 

10 

165 

 عما/

 5ا/

564 

56/4 

 ةةهؤ

 ةكا

 كل



 بحما ءافش

 ممل قفانم
 قشاعززح

 ردبودضتعملا
 بتاكلا بلاط نبا مؤش

 50 ىمورلا نباو شفخاالا نيب حلصل ادعي

 فاي

 فحت

 فلي

 ك5

255 

 ؛+/ 2 شفخأإي حلصلا دعب ىنجمال

 ؛”17(ىمورلانءاهلاق رمل وأ) رفعجءاجه

 حزق سوف
 ماركلا بهذ

 ىئمُظ ورا

 هللا ةئعل ىلافتام

 هدجأالتوقلا لح

 لبلب نبااي ىنيحا

 ك4

 فدفع

 ففى

5/5 

 7 مال

54 

5/6 

 دئابناسليط

 فئاطق

 باشودلا ديبت

 ةصييخ

 جنيزول

 عجانلا لبحلا

 ءا علا ىنتعنم

 لهاجلابيبطلا
 تبييطلا أ طخ

 ريخ الا عادولا
2 2 

 تاعوطقملاسرهف

 ةيئاجهلا فورملا ىلءةبترم

 برعلا راسل ةبتكم ب
 ان/اثنالل . | ؟ نص ومط عمزم 2

 دح

 الك

 دف

 د

5/4 

5 

52# 

4 

 1م

 ما

 كحل

 كدي

56 


